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موقف الغاوون

)5( ال��روس��ي��ة  المستقبالنية  ح��رك��ة 

رفقة،  فؤاد  اللبناني   - السوري  الشاعر  رحيل 
على ما فيه من ألم وخسارة، هو مناسبة أيضاً 
)ندعو  »شعر«  جماعة  من  األحياء  لمطالبة 
بكتابة حقيقية  يبدأوا  أن  العمر(،  بطول  لهم 
األدبي  التاريخ  أقرَّ  التي  التجربة  عن  وعارية 

بمفصليَّتها.
إلى اليوم ال يعدو ما كتبه أعضاء »شعر« عن 
كونه مجامالٍت في أوقات »الحب«، ومناكفاٍت 
األمكنة  لحجز  وسباق  »البغض«،  أوقات  في 

األشرح في صالون المجلة.
نريد كتابة أخرى تُضيء كواليس التجربة، بما 
الحقيقية  المنطلقات  فهم  في  الناقد  يساعد 
للتجربة، أو منطلقاتها األولية إذا اعترفنا بأن 
تلك المنطلقات تغيَّرت بحكم النجاح واألضواء 

والنقاش الالحق.
إلى اليوم نحن ال نكاد نتبيَّن شيئاً عن البدايات، 
ببعضهم  الشعراء  رأي  عن  الصراعات،  عن 

البعض آنذاك... واليوم.
كان  ما  إذا  نتبيَّن  ال  نكاد  اآلن  حتى  إننا  بل 

س »شعر« هو واحد أم اثنان؟ مؤسِّ
بصمتهم  أنهم  »شعر«  أرك��ان  بعض  يظن 
يصنعون الهالة، أنهم بذلك يُمهِّدون للقداسة 

التي تتوِّج التجربة.
لكننا نريد الصندوق األسود لمجلة »شعر«.

التي  الطائرة  لتلك  األس��ود  الصندوق  نريد 
صنعت بحطامها سماء شعرنا الحديث.

بسوريا  النصارى  وادي  في  رفقة  فؤاد  ولد     
 81 عمر  عن  بيروت  في  ورحل   ،1930 العام 
دواوينه:  من  المرض.  مع  ص��راع  بعد  عاماً 
»مرساة على الخليج« )1961(، »حنين العتبة« 
)1965(، »العشب الذي يموت« )1970(، »خربة 
الصوفّي« )1998(... وهو من أفضل من ترجم 

الشعر األلماني إلى العربية.

رفقة ف���ؤاد  رح��ي��ل 



اإلثنين  3  كانون األول   2007

في 12 كانون األول 2004 نشرُت مقاالً في »ملحق 
»إن  فيه  قلُت  للكتاب  بيروت  معرض  عن  النهار« 
ابن  مة  مقدِّ من  أهم  باتت  وهبي  هيفا  مؤخرة 

خلدون«.
كبيرة،  ة  بضجَّ تحديداً،  الجملة  هذه  أو  المقال،  حظَي  يومها 
فتناقلتها بعض البرامج في المحطات اللبنانية وبعض المجالت، 
بل إن مجموعة شبابية قامت بنسخ عشرات الصور من المقال 
)فوتوكوبي( ووزَّعتها في المعرض ليس بعيداً عن الجناح الذي 

استأجرته هيفا وهبي لعرض صورها.
بعد أشهر قليلة قام الصديق غازي قهوجي )الذي هنَّأني على 
المقال( بافتتاح الجزء الثاني من كتابه »قهوجيات« )دار رياض 

الريّس( بجملتي هذه قائالً إن »أحدهم« قال هذه الجملة!
بعد ذلك أخذ الصديق حازم صاغية الجملة نفسها ليؤلف عنها 
نانسي  رة  بمؤخِّ استبدال مؤخرة هيفا وهبي  كامالً، مع  كتاباً 
عجرم )دار الساقي( قائالً أيضاً إن »أحدهم« قال ذلك )رغم أن 
صاغية كان قد أشاد بالمقال أيضاً وبحضور الصديق محمد أبي 
سمرا(. وقد كُتبت مقاالت ال تُحصى عن كتاب صاغية تمتدح 

خفة دمه.
وقبل فترة قامت الروائية أحالم مستغانمي بنشر مقال بعنوان 

»هل مؤخرة روبي أهم من مقّدمة ابن خلدون«...
وبين هؤالء ثمة عشرات الصحافيين )وشهادة »غوغل« بألف 
اسم  استبدال  مع  نفسها  النكتة   - الجملة  استعملوا  شهادة( 

هيفا بأسماء نساء أخريات يُناسبَن هواهم ومزاجهم.
المزعج في األمر ليس محاولة هؤالء نسب النكتة إلى أنفسهم 
نُردِّدها  التي  النكات  آالف  فثمة  صاحبها،  تجهيل  خالل  من 
أنت  تصبح  أن  ة  الحقَّ المشكلة  بل  أصحابها.  نعرف  أن  دون 

»أحدهم«، في طرفة عين، من قبل أصدقائك!
الذي  األخير  بيان عبده وازن  أقرأ  وأنا  الحادثة،  تذكّرت هذه 
يتهم فيه األب سهيل قاشا بسرقة شعره ويتوعَّده باللجوء إلى 

القضاء.
قلت في نفسي: إن عبده وازن محظوظ، ألن قاشا سرقه دون 

يه »أحدهم«. سرقه دون أن يُهينه. أن يُسمِّ
قلت في نفسي: إن سرقة مع تواضع قد تكون أفضل بكثير 

من سرقة مع ادِّعاء.
وأخيراً قلت في نفسي: أن تكون مسروقاً، أفضل من أن تكون 

مسروقاً وُمهاناً في وقت واحد.

أحزان خزعل الماجدي

حين قرأُت ديوان »أحزان السنة العراقية« الذي كتبه خزعل 
الماجدي عن ابنه المخطوف مروان، قلت: هذا ِشعر كتبته أمٌّ 

اً حقيقية. ال أب! لقد كان خزعل الماجدي في كتابه أمَّ
إلى هذه  يكون حنوناً  أن  يمكن  األب  أن  قبل  أعرف من  لم 
اً عند خطف ابنه. لم أعرف أن في  الدرجة، يمكن أن يصير أمَّ
يُفرز  أفهم كيف يمكن لصدر ال  تُوَصف. لم  أمومًة ال  األبوَّة 

الحليب أن يكون واسعاً ورحباً إلى هذا الحّد.
حين قرأت كتاب خزعل الماجدي تذكَّرُت كتاب »أبي البعثي«. 
فكَّرُت بأني قد ظلمُت أبي كثيراً في ذلك الكتاب. فكَّرت بأنني 
كنُت بعثياً أكثر منه في حديثي عنه. وفكَّرت أن العنف ليس 

صنيعة أحد بقدر ما هو صنيعة الحياة نفسها.
وبين خزعل الماجدي )األب المظلوم بخطف ابنه( وأبي )األب 
المظلوم بكتابة ابنه(... تعيش األبوَّة أحلك لياليها في بالدنا، 

. بين أبناء إذا أرادوا مدح أٍب رقيٍق قالوا إنه ليس أباً... بل أمٌّ

المطار

الورود  بعد نصف ساعة تصل طائرة زينب. والذين يحملون 
في  مثلي ال يحمل شيئاً  يُحرجون شخصاً  القادمين  الستقبال 
ق أنني أخرق. ولطرد هذه الفكرة أحاول أن  يده. للحظة أُصدِّ

أتخيّل ما الذي يمكن أن يكون قد تغيّر في شكل زينب.

أناساً  تستقبل  أنت  المطار.  هو  األحبّة  النتظار  مكان  أغرب 
يهبطون من السماء اآلن. والعاطفة التي نشطت في غيابهم 

تتكّفل بتحويلهم إلى مالئكة.
هكذا يتحّول اللقاء إلى لحظة وحي بين مالك يهبط من السماء 

وإنسان على األرض مستعّد لتلقِّي المعجزة.

ليس لالسترخاء مكان في المطارات. ولو أنني أستطيع الذهاب 
إلى القبر الذي أزوره كّل ليلة في المنام ألفرغُت قلبي من الدم 
كالوعاء. أريد أن أصبح فارغاً وخفيفاً. أريد أن أستعّد للموت 

بشكل أفضل.

يا زينب. لذلك ليس لالسترخاء مكان في  المطار ليس مكاناً 
المطار. ليس لالسترخاء مكان في الالمكان.

أغطية

الغاسلة التي أعادت إليَّ غطاء سريري أبيَض ناصعاً، لم تستطع 
اللتين  الخفيفتَين  الفقري عليه والحفرتَين  آثار عمودِك  إزالة 
خلَّفهما لوحا كتَفيك حين كنت تستلقين على ظهرك، وتطلبين 

مّني التسديد بشكل أقوى في المكان الصحيح واألنسب.

لكني اآلن حزين وكئيب كأنني قد انتهيُت من ممارسة الجنس 
معِك اآلن.

كآبة ما بعد الجنس
ال تُشبهها

إال كآبة البقاء بعد موت األصدقاء.

م كالزنزانة وفي هذا العالم الُمصمَّ
تغدو ساعة الجنس كساعة التنفُّس

الخصيتان رئتان يا حبيبتي
الخصيتان رئتان.

هجاء النقاد

ثون عن عالقة الوجه بالمرآة. اد الذين يتحدَّ يُضحكني النقَّ
يا عالم. الوجه مرآة.

شعراء االستعارة

االستعارة في الشعر نوع من االنتهازية.
وشعراء االستعارة هم أسوأ الشعراء،

شعراء اللعب على الكالم،
التقنيون،

المستثمرون،
مربُّو األبقار.

حكمة

زينب،
كل كالم يفوته الوقت... إال الصمت.

تستطيعين الصمت ولو بعد عشرين عاماً.

مصيبة أن تكون 
»أحدهم«

يكتبها

ماهر شرف الدين

أيّها الشعر أيّها النثر
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في  والعرب  العراقيين  فين  المثقَّ جهود  نجحت 
دفع الحكومة العراقية إلى استمالك الدار الخاصة 
كانت  بعدما  متحف  إلى  وتحويلها  بالجواهري 
دة بالهدم. وقد تضافرت جهود المثقفين العراقيين في  مهدَّ
الداخل، مع الحملة اإلعالمية العربية في الخارج والتي حملت 
عنوان »ال لتشريد الجواهري«، والتي أطلقتها مجلة »الغاوون« 
في عددها الفائت. وفي اآلتي أسماء المثقفين واألدباء العرب 

الذين وقَّعوا بيان الحملة:
ناصر  أمجد  )لبنان(،  سعادة  وديع  )العراق(،  يوسف  سعدي 
عبدلكي  يوسف  )العراق(،  الجنابي  القادر  عبد  )األردن(، 
)مصر(،  سالم  رفعت  )العراق(،  األمير  عبد  شوقي  )سوريا(، 
شاكر لعيبي )العراق(، خزعل الماجدي )العراق(، فرج بيرقدار 
)سوريا(، جمال جمعة )العراق(، شاكر األنباري )العراق(، ديمة 
)مصر(،  يسري  زهرة  )لبنان(،  وهبي  جاهدة  )سوريا(،  شكر 
مسلماني  شوقي  )لبنان(،  عاد  حنان  )لبنان(،  دياب  سمر 
)لبنان(، فادي العبد الله )لبنان(، سنان أنطون )العراق(، عبد 
خضر  فارس  )سوريا(،  قطريب  أكرم  )العراق(،  النعيمي  اإلله 
أبو الحسن )سوريا(،  )مصر(، موسى حوامدة )األردن(، أميرة 
لينا أبو بكر )فلسطين(، لميس سعيدي )الجزائر(، لمياء مقدم 
)تونس(، عبدالله ثابت )السعودية(، فضل خلف جبر )العراق(، 
صالح بوسريف )المغرب(، صالح جواد الطعمة )العراق(، عبد 
)العراق(، محمد عالء  الدراجي  إيفان  الباسط سيدا )سوريا(، 
)السعودية(، هاتف  المالّ  أحمد  المولى )سوريا(،  الدين عبد 
التونسي )مصر(،  )العراق(، رنا  الشيخ  )العراق(، منال  جنابي 
عدنان  فارس  )العراق(،  نوري  كواللة  )سوريا(،  سعد  فادي 
يوسف  ثامر  محمد  )العراق(،  الدين  كمال  حازم  )العراق(، 
)المغرب(،  مقصيدي  محمد  )العراق(،  البزاز  علي  )العراق(، 
فجر  تهاني  )العراق(،  الياسري  سعد  )العراق(،  دانيال  يوخنا 
السبتي  مهند  )األردن(،  اللطيف  عبد  خلدون  )الكويت(، 
)المغرب(،  كرمون  الله  عبد  )لبنان(،  دالل  ندى  )األردن(، 
البيك )فلسطين(، صالح حسن  )العراق(، سليم  آزاد إسكندر 
)العراق(، زياد خداش )فلسطين(، غالية قباني )سوريا(، أنور 
إبراهيم  )العراق(، محمد عيد  محمد )سوريا(، دنيا ميخائيل 
)مصر(، خالد السنديوني )مصر(، جمال جبران )اليمن(، علي 
حسين  علوان  )مصر(،  السمطي  عبدالله  )العراق(،  نيازي 
)العراق(، محمد الجوادي )العراق(، عصام رجب )السودان(، 

أحمد أبو مطر )فلسطين(، مروان علي )سوريا(، نشمي مهنا 
)الكويت(، غازي القبالوي )ليبيا(، سمر عبد الجابر )فلسطين(، 
مطيعة  )العراق(،  خلف  صفاء  )اليمن(،  جرمة  الدين  محيي 
كعوش  سامح  )ال��ع��راق(،  كريماني  مجيد  )لبنان(،  حالق 
محمود  )السودان(، صديق  عثمان عوض  محمد  )فلسطين(، 
عمر )السودان(، زياد عبد القادر )تونس(، فاطمة الطرابلسي 
)سوريا(،  أحمد  م  أحمد  )سوريا(،  حّسو  إبراهيم  )تونس(، 
سهى  )لبنان(،  المصري  بالل  )سوريا(،  محمد  الحاج  محمود 
سليمان  حسين  )السعودية(،  ثابت  مشبب  )لبنان(،  شامية 
سنينة  أبو  غدير  )السودان(،  جبريل  عثمان  عادل  )سوريا(، 
)المغرب(،  بازين  الدين  نور  )سوريا(،  عبيدو  حازم  )األردن(، 
فاطمة الزهراء بنيس )المغرب(، محمد الزلماطي )المغرب(، 
)األردن(،  الحمصي  محاسن  )المغرب(،  السوقايلي  سعيد 
نائل شرف الدين )سوريا(، مصطفى بدوي )المغرب(، محمد 
العرفج )السعودية(، عوض عثمان عوض )السودان(، منير النمر 
)السعودية(، مروان مخول )فلسطين(، نادر غانم )فلسطين(، 
روالن  )سوريا(،  مصطفى  حجي  فاروق  )سوريا(،  جبور  نوار 
عبد  يسري  )العراق(،  سبع  خلف  صاحب  )لبنان(،  قطان 
الغني )مصر(، نسرين أبو خاص )األردن(، عماد الدين موسى 
)سوريا(، ميالد ديب )سوريا(، سيمون نّصار )فلسطين(، نبيل 

منصر )المغرب(، احساين بنزبير )المغرب(، جوزيف دعبول 
)لبنان(، حسين لباد )السعودية(، فوَّاز قادري )سوريا(، رجاء 
غانم )فلسطين(، شوقي البرنوصي )تونس(، محمد الخضيري 
)األردن(،  مهند صالحات  )مصر(،  الخريبي  أشرف  )المغرب(، 
آل  حسين  )سوريا(،  محفوض  سمر  )سوريا(،  مراد  غمكين 
أحمد  عبدالله  )المغرب(،  نجيم  محمد  )السعودية(،  دهيم 
)مصر(، إبراهيم جاد الله )مصر(، هدى أشكناني )الكويت(، 
عمر جفال )العراق(، عامر الربيعي )العراق(، صدام الجميلي 
)الكويت(،  خليفة  دخيل  )العراق(،  الهيتي  أحمد  )العراق(، 
بلقيس حميد حسن )العراق(، عبد الرضا علي )العراق(، سعيد 
سالم  خالدة  )العراق(،  رشيد  طه  العربية(،  )اإلمارات  سامي 
)العراق(، الخامسة عالوي )الجزائر(، تغريد الغضبان )سوريا(، 
كريم  )سوريا(،  ماكوشيان  هاروتيون  )لبنان(،  أيوب  صهيب 
الخنيزي  صالح  )مصر(،  الغني  عبد  مصطفى  )سوريا(،  عبيد 
)السعودية(، أضواء الصالح )السعودية(، نمر سعدي )فلسطين(، 
عالء  )المغرب(،  خمران  الجبار  عبد  )العراق(،  البياتي  حسن 
إبراهيم محمد )سوريا(، شريف الشافعي )مصر(، عبد العزيز 
بركة ساكن )السودان(، عبير الشمري )الكويت(، هديّة األيّوبي 
)لبنان(، مريم خريباني )لبنان(، جمال جاف )العراق(، فريد 
إيهاب  )السعودية(،  الشهراني  شريف  )المغرب(،  محمد  بن 
خليفة )مصر(، عبد اللطيف أطيمش )العراق(، إيمان الطنجي 
سليمان  محمود  )سوريا(،  الشمعة  خلدون  )السعودية(، 
)مصر(، نوَّارة لحرش )الجزائر(، صايل الكفيري )سوريا(، عبد 
الرحمن عفيف )سوريا(، سحر عبدالله )سوريا(، محمد العناز 
ذياب  محمد  بسام  )العراق(،  الداغستاني  نسيم  )المغرب(، 
الكعود )العراق(، رجاء ناطور )فلسطين(، صالح الحداد )ليبيا(، 
محمد العبسي )اليمن(، رياض بن يوسف )الجزائر(، دلدار فلمز 
)سوريا(، ياسر حجازي )السعودية(، مروان الغفوري )اليمن(، 
سمية  )الجزائر(،  سليماني  ياسين  )السعودية(،  مهدي  ثامر 
الفكي  صالح  )العراق(،  يونس  محمد  )اإلم��ارات(،  العبدالله 
)السودان(، بو بكر زمال )الجزائر(، بشار العيشة )سوريا(، ريم 
غنايم )فلسطين(، طيّب غنايم )فلسطين(، محمود خير الله 
)مصر(، عبد الرحيم زايد )فلسطين(، صالح بن عيّاد )تونس(، 

زينب عساف )لبنان(، ماهر شرف الدين )سوريا(.
إضافة إلى أكثر من 200 توقيع من طلبة ومهندسين وأطبّاء 

ومعلّمين وسواهم، نشكرهم جزيل الشكر.

استمالك بيت الجواهري وتحويله إلى متحف

معركة

خاص الغاوون
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كلمات متقاطعة
يوماً ما سنعود إليها: أنا والملك غازي وشاكر حسن 
وسعدي  زبيدة  والسيّدة  زريق  وابن  سعيد  آل 
يوسف وعبد المحسن السعدون وزهور حسين وعبد الكريم 
يقودنا  ممدوح.  وعالية  الحنفي  وجالل  نوعة  تي  وعمَّ قاسم 
أنكيدو إلى مائدتها. سنجدها وقد جهَّزت العشاء األخير أشبه 
ث ناكريه بلغة لم يفهمها أحٌد منهم.  بذلك الطفل الذي حدَّ
موجوداً.  المرء  يكون  لكي  تكفي  واحدة  أم  سنقول:  يومها 
بغداد واحدة تكفي لكي يُقرِّر المرء أن يموت مسموماً على 

مائدتها.

ليست لبغداد أرٌض. ليست بغداد أرضاً. لمعة الدمعة ليست 
لكي  الغيمة.  ليس  المطر  الفم.  ليست  الفم  شهقة  الدمعة. 
الشجرة.  خيال  نفارق  أن  علينا  الخشب  من  كرسياً  نستخرج 
لكي يكون في إمكاننا أن نرى بغداد علينا أن نستعير عيون 
المالئكة. وهي معجزة اليوم السابع ال ترى معنى في أن تُرى.

الُهنا؟  الُهناك؟ ستكون هنا. أين هذا  ستكون هناك. أين ذاك 
خطواتنا المهّدمة سوف تفتح طريقاً. أيادينا المقطوعة سوف 
ننزلق  نشيداً.  تبتكر  المذبوحة سوف  حناجرنا  سلَّماً.  تتسلَّق 
عن  يبحث  سامراء  من  القادم  الطفل  فيما  الهاوية  إلى  جثثاً 

شعب يقوده إلى بغداد. وال يجد.

ال مغول من غير بغداد. ال بغداد من غير مغول.

بسبب حزني
كنت حزيناً بسبب ما يجري ألهلي في بغداد حين جلست في 
مقهى سويدّي. اكتشفِت النادلة أني حزين فجلبت لي شراباً 
مجانياً هدية من المحل. الرجل الذي كان يجلس قريباً مني 
نها.  م لي سيجارة مجانية ألدخِّ اكتشف هو اآلخر أني حزين فقدَّ
أما بائع الصحف فلم يُفاجئه حزني، ذلك ألنه قرأ في الصحف 
التي يبيعها أن هناك ألفاً من أهلي قد فارقوا الحياة غرقاً وهم 
م  ة إلى مياه دجلة. كنت أنتظر أن يُقدِّ يقفزون من جسر األئمَّ
لي ذلك الصبي صحيفة مجانية بسبب حزني غير أنه أشفق 
. لقد كرهُت يومها ذلك الصبي ألنه جعلني أدفع عشرة  عليَّ

كرونات بالرغم من أنني كنت حزيناً.

أُنسي الحاج والعصافير
التي  األصوات  من  الشجرة  نظَّفُت  مفهومة.  الخطة  تكن  لم 
علقت بها. كانت الكلمات تسقط على األرض فتحملها الريح 
أن  إليَّ  ُخيِّل   2000 عام  الحاج  أُنسي  التقيت  حين  بعيداً. 
الطريق التي تقود إلى نيتشه واإلمام علي صارت سالكة. ما 
عليَّ سوى االنتظار. عشر سنوات مرَّت عاصفًة ولم أضع قدمي 
على تلك الطريق. ما من لقاء قريب إذاً. صرُت أنظِّف األشجار 
العصافير  أرى  وإذ  األولى.  روايته  يكتب  كمن  الكلمات  من 
لقد  بالبهجة.  أشعر  الحاج  أُنسي  وليمة  من  غذاءها  تلتقط 

حظيت على األقل بما يُبهج عصافير القطب الشمالي.

سنة كبيسة
أن  فأتذكَّر  حياً  أبقى  أن  سيء  حدث  الحياة.  غادروا  كلُّهم 
يُطلَب  الحياة. األسوأ من ذلك أن  أصدقائي كلهم قد غادروا 
مني أن أرثيهم واحداً بعد آخر. لو أنهم ماتوا كلهم في اليوم 
نفسه لكتبت مرثية واحدة أُكرِّرها كل سنة. ولكن هناك 365 
صديقاً ماتوا تباعاً من غير أن يتركوا يوماً من أيام السنة خالياً 
من الموت. في السنة الكبيسة سيكون هنالك يوم أتمنى أن 

ال أشهد فيه موتي. 

بطيخة
منه  اشترت  فتاة  أن  أخبرني  بطيخ  ببائع  أفكر  وأنا  لسنوات 
بطيخة وغازلته واختفت. قال لي: إن البطيخ بعد تلك الواقعة 
لم يعد بطيخاً. صار الفتى كلما نظر إلى بطيخة رأى وجه تلك 
إليَّ فصرُت كلما  العدوى  انتقلت  الفتاة، فيعجز عن لمسها. 
حملُت بطيخة إلى البيت، أشعر أن زوجتي تنظر إليَّ باعتباري 

خائناً.

شاعر فرنسي
أما وقد التقيُت في هرجيسا عام 1999 فتى يُشبه رامبو، إذا 
لم يكن هو رامبو نفسه، فقد كان عليَّ أن أتحاشى اللقاء به 
ولو بالصدفة لئال يبدو على وجهي ما يُسبِّب له الفزع. كان 
الفتى ال يعرف شيئاً عن رامبو ولم يسمع حتى باسمه، غير أن 
ذلك كان دليالً آخر ال يقبل الطعن على أنه كان رامبو نفسه 
أو على األقل شبحه الذي صار يرعى إرثه العالق بين خطوات 
أنني صرت  بقناعتي  أكثر  أثق  ما جعلني  المتحاربين هناك. 

أميل إلى أن اعتبر نفسي نوعاً من رامبو لكي أنسى في كل 
مرَّة أرى فيها ذلك الفتى أن الشاعر الفرنسي ال يزال يمشي 

بقدَمين خاويتَين في مدينة تشف شوارعها عن خطواته. 

رأت مسافراً هو أنا 
في اليوم الذي سنعود فيه لن يكون هناك مطر. سُنقبِّل خشب 
األبواب وندفن الزهور الذابلة ونُزيل الغبار عن الكراسي في 
الحديقة التي تدور حول نفسها مثل نقطة. في حقل نورها، 
بين أقدام حشراتها، هناك فتية مرحون. نظرة منهم تفتح باباً 
تقع على رصاصة عمياء  لن  النظرة  تلك  لكن  لقلعة خضراء، 
تصرخ ألماً. »لقد عدنا« صار التاريخ حيواناً يمشي على أربع. 
لنخترع إذاً اسماً آخر للنار. تلك البّرية تنشقُّ عن أرامل مبهمات 
ويتامى ترعى اللقالق ضحكاتهم. »ضع يدك على الخطيئة تمُح 

ذنباً« تقول بائعة الحلوى وهي تراني مسافراً. 

جارتي الحلوة
ألني  »مجنونة  األطفال.  يضحك  شيوعية«  ألني  »حافية 
شيوعية« تمسك موظفة الرعاية االجتماعية بيدها وتنظر إلى 
حقيبتها  من  تُخرج  هنا«  ألني  »شيوعية  العميقتَين.  عيَنيها 
ثم  العشب  السابق وتفرشها على  السوفياتي  لالتحاد  خارطة 
تضع إصبعها على موضع فيها. ولدت جارتي هناك وُحملت 

. صغيرًة بين البضائع في قطاٍر ليليٍّ

الرجل الرابع
انتحلُت اسم رجل ال أعرفه وجلسُت في المقهى في انتظار 
رجل قيل لي إنه انتحل اسمي. حين حضر الرجل أحضر معه 
مه لي باعتباره الرجل الذي انتحلُت اسمه. الرجل  رجالً آخر قدَّ
الثاني قال لي انه اضطر بسبب ما فعلته إلى أن ينتحل اسم 
رجل آخر. وهكذا كنا ثالثة غير أن رجالً رابعاً كان حاضراً معنا 
من خالل اسمه الذي انتحله الرجُل الذي انتحلُت أنا اسمه. 
الذي  الرجل  أن  اسمه  انتحلُت  الذي  الرجل  أخبرني  وحين 
االنتحال  عملية  من  قصير  وقت  بعد  ماَت  اسمه  هو  انتحل 
انتحل اسمي فلم أجده. وألن  الذي  الرجل  التفتُّ بقلق إلى 
الرجل الذي كان يجلس أمامي كان يحمل اسم رجل ميِّت فقد 
بين  أدور  وأنا  يومها  ومن  اسمه.  إليه  وأعدت  عليه  أشفقت 

شوارع المدينة باحثاً عن الرجل الذي فرَّ باسمي.

الرجل الرابع

قصائد

فاروق يوسف

من  األول  العقد  في  الروسي  األدبي  الوسط  شهد 
القرن العشرين صعود نزعة مضادة للشعر الرمزي؛ 
نزعة تميل إلى استمداد الشعر من التجربة الحيَّة 
في الشارع، المعمل، المدينة. وأخذت تتجلَّى هذه النزعة أوالً 
عية  عبر شعراء منفردين، ثم راحت تتطوَّر إلى اتجاهات تجمُّ
روة( - تحت قيادة نيكوالي  من بينها اتجاه »الذروويَّة« )من الذُّ
جوميليوف، وآنا آخماتوفا وأوسيب ماندلشتام - ويدعون إلى 
يتحلَّى  الرموز  من  متخلِّص  بشعر صاٍف  الكالسيكية  تحديث 
واتجاه  اليومي.  الواقع  من  ومستلة  ومقتصدة  صافية  بصور 
»المستقبلية - األنا« الذي كان أول استجابة روسية لنداء »البيان 
المستقبلي« الذي نشره الشاعر اإليطالي مارينيتي عام 1909. 
وإذا كانت حركة »الذروويّة« الشكَل الحديث للكالسيكية تهتمُّ 
بالصنعة الشعرية وجماليات الماضي، فإن اتجاه »المستقبلية - 
األنا«، تحت قيادة إيغور سفيريانين، كان محاولة االستفادة من 
النقد المستقبلي اإليطالي للرمزية وفي الوقت ذاته الحفاظ 
كل  أن  على  الرمزي.  للشعر  الروسي  الشكلي  األسلوب  على 
هذه المحاوالت بقيت في موقع المتأثر والُمقلِّد والمنحصر 
في التجديد المحافظ على جوهر الرمزية الروسية في مفهوم 
الشعر، بحيث حتى محاولتهم في نحت كلمات جديدة كانت 
بينما  فحسب،  التسامي  من  ونوعاً  إيقاعية  ألغراض  وسائط 
المطلوب من النحت والتوليد، في نظر خليبنيكوف، هو »حث 
معظم  انغمر  الواقع،  في  اشتقاقيّاً«.  يفكِّر  أن  على  القارئ 
شعراء »المستقبلية - األنا« في مسائل ميتافيزيقية، فمثالً تبدأ 
الال شيء  »في  كاآلتي:  لسفيريانين  الحقيقة«  »شعر  قصيدة 
فلم  الله«!  وهو  شيء،  الال  من  شيٌء  يطلع  وفجأة  شيء.  ال 
يكن الفن واللغة، بالنسبة إلى كل هؤالء الشعراء، سوى جسر 
إلى عالم في  العالم، ما جعل حنينهم  إلى واقع آخر، خارج 
الماضي أشبه باحتجاج سلبي على الواقع. أما شعراء الذرووية 
المتمثلة  الكالسيكية  الجمالية  دفاعهم عن  استمرُّوا في  فقد 
باسم اإلله »أبولون« الذي كان عنوان مجلتهم، وأفضل ما أُنتج 
باسمهم هو ديوان أوسيب ماندلشتام »حجر«. غير أن وضع ما 
بعد ثورة 1905 المجهضة خلَق رغبة حقيقية في إنجاز قطيعة 
مع الماضي ال رجوع عنها، وفي اتخاذ موقف واضح وجريء 
من كل عملية الخلق الشعري؛ فالقصيدة هي الجزء الصوتي 

األعمق لما هو صامت اجتماعياً. 
عات  ولحسن حظ الشعر الروسي، انشقَّ عن كل هذه التجمُّ

فريٌق أُطلق عليه اسم »المستقبلية - التكعيبية«، سيلعب دوراً 
سوه، الذين لم يعلموا  أساسياً في قلب الدراسات األدبية... مؤسِّ
أنهم سيغيِّرون تاريخ الشعر الروسي، هم األخوة برليوك )دافيد 
ونيكوال وفالديمير(، والُمنظِّر بيندكت ليفشيتس، أطلقوا عليه 
قرية  على  يُطلق  كان  قديم  يوناني  اسم  وهو  »إهليا«  اسم 
وبانضمام  األخ��وة.  هؤالء  فيها  يُقيم  كان  التي  تشيرنيانكا 
وألكساي  خليبنيكوف  وفيليمير  مايكوفسكي،  فالديمير 
امين ككازمير ماليفتش، كان لهم  كروتشونيخ، وعدد من الرسَّ
عام 1910 أول إصدار جماعي صادم »فخ للقضاة«، والعنوان 
يُعَهد من قبل، أشبه  بإيقاع لم  لة  الُمحمَّ يوحي أن كتاباتهم، 
بشرك للنقاد، واضعًة إيّاهم في حيرة، فبأّي طريقة يتناولونها! 
)أو  ب�»َمْفقس  أيضاً  ترجمته  تمكن  بحيث  ُملتبس  والعنوان 
ِمحَضن( القضاة«. ويتَّضح من كتابهم األول هذا أنهم في صدد 
ذي  واإلبداعية؛  النظرية  أدواته  من  ُمتمكِّن  قوي  تيّار  خلق 
أصالة وقيمة أدبية عالية... وهو بالفعل تيّار ذو برنامج طليعي 
االشتقاق  مجال  في  خصوصاً  الشعر،  لجوهر  واٍع  وتجريبي 
والتوليد، ويدعو إلى شيء جديد في الكتابة الشعرية أال وهو 
التعامل مع الكلمة بوصفها كلمة، بعدما كانت على يد شعراء 
الماضي مجرَّد وسيلة. وقد استمرَّ هذا التيّار بنشاطات متواصلة 
ما بين 1910 و1917... بعدها راح كل عضو يواصل منفرداً، 
الماضي،  القرن  عشرينيات  مطلع  س،  أسَّ مايكوفسكي  مثالً 
للفنون«،  اليسارية  »الجبهة  اسم  تحمل  مجلة  لها  مجموعة 
وكانت آخر محاولة مستقبالنية قبل انتحاره، الحتضان )عبثاً( 

الثورة الروسية وبناء ثقافة المستقبل الشيوعي.
التي كانت  التيّار يكرهون كلمة »مستقبلية«  أفراد هذا  كان 
عن  اللغوي  مشروعهم  ميَّزوا  لذلك  عليهم.  تُطلقها  الصحافة 
مشروع مارينيتي التمجيدي للسرعة والروح الحربية، بتالعب 
في الكلمة حيث ألحقوا كلمة »مستقبل« بالحقة »ian« وهي 
اإليطاليين  عكس  على  المستقبل،  في  والكينونة  النسب  ياء 
الذين كانوا يُلحقون كلمة »مستقبل« ب�»ist« وهي ياء العقيدة 
والِحرفة. وللتمييز، سأُطلُق كلمة »مستقبالني« )Futurian( على 
التيار الروسي، و»مستقبلي« )Futurist( على التيّار اإليطالي.
من  سواء  للمستقبالنيين  خصبة  فترة  أهم   1913 عام  يُعتبر 
الذوق  وجه  في  )»صفعة  الجماعية  الكتب  إصدارات  حيث 
العام«، »القمر الناعق«...(، أو من حيث النشاطات االستعراضية 
ففي  الشعبية.  والمسارح  والنوادي  المقاهي  في  الفضائحية 

في  األشياء«  تمرُّد  »تراجيديا:  مسرحية  عرض  تمَّ  العام  هذا 
جمعية عشاق الفن، التي قام بتأليفها وإخراجها ولعب الدور 
الرئيسي فيها مايكوفسكي، والممثلون كلهم من الطالب، ألن 
أوبرا  أما  لمسرحيته.  محترفين  ممثلين  يُرِْد  لم  مايكوفسكي 
التفكيك  ذروة  فكانت  الشمس«  على  »االنتصار  كروتشونيخ 
اللغوي بحيث أصرَّ كروتشونيخ على أن يتوقف كل ممثل عند 
كل نطق لمقطع من كلمة، وعلى كل ُمغنٍّ أن يغني بصوت 
منخفض. وكان الجمهور يستمتع بشتائم مايكوفسكي، وبصبِّ 
من  األول  الصف  رؤوس  على  ساخن  شاي  كأَس  كروتشونيخ 
فرقة األوركسترا، بينما دافيد برليوك يقرأ شعره بصوت عاٍل: 
»السماء جثة نتنة!/ النجوم ديدان أسكرها الضباب«. ويُعتبر 
اً ليس في أفكاره  بيانهم »صفعة في وجه الذوق العام«، مهمَّ
عليها  يتعوَّد  لم  التي  مية  التهجُّ النبرة  في  أيضاً  وإنما  فقط، 
األدباء الروس من قبل. ومع هذا فإن الذين شتمهم البيان، وهم 
من كبار كتَّاب روسيا آنذاك، لم يشعروا باإلهانة ولم يضمروا 
بعد  ما  في  أصدقاء  باتوا  العكس  على  بل  لموقِّعيه،  كراهية 
وتفهَّموا مشاعر الُموقِّعين الصادقة في تجديد األدب الروسي.

وعندما جاء المستقبلي اإليطالي مارينيتي في دعوة إلى موسكو، 
ه وبيَّنوا الفرق بين مستقبليتهم ومستقبليته.  وزَّعوا بياناً ضدَّ
ى له بينيدكت ليفشيتس شارحاً: »إن نضالك لهو مصطنع.  وتصدَّ
إنك تناضل بأجزاء منفصلة من الكالم ومن دون أن تحاول النفاذ 
ما وراء مستوى األنماط االشتقاقية... وال حتى تريد أن ترى أنه 
ليس هناك في الجملة النحوية سوى الشكل الخارجي للتفكير 
التقليدي،  النحو  ضد  هها  تُوجِّ التي  األسهم  فكل  المنطقي... 
تخطئ الهدف. ورغم كل تجديداتك، فإنك لم تمس الصلة بين 
إليه، ألنه من وجهة نظر هذه  المنطقي والُمسند  الموضوع 
خالله  من  يتم  الكالم  من  جزء  بأي  فرق  هناك  ليس  الصلة، 
مارينيتي:  فقاطعه  المنطقي«.  التفكير  مظاهر  عن  التعبير 
أتنكر إمكاَن تكسير التركيبة النحوية للكالم؟ ليفشيتس: »كال 
أبداً. إننا فقط نؤكد بأنه ال يمكن تحقيق أي شيء بتلك الوسائل 
اإليطاليون.  المستقبليون  أنتم  أنفسكم،  بها  دتم  حدَّ التي 
ملموسة«. إنجازات  للمستقبالنية  بينما  برنامج  للمستقبلية 
ة تشابهات بين الحركتَين، خصوصاً في التركيز  وفي الواقع، ثمَّ
التكنولوجي وجمالية مداخن  المدينّي والتطوُّر  الجمال  على 
يعشها  لم  عناصر  فهي  إلخ؛  والتلفون...  والقطارات  المعامل 
مايكوفسكي  يكون  يكاد  النقطة  هذه  وفي  الماضي.  شعراء 

المعنى المنشق:  »زاووم« المستقبالنية الروسية

حركات

عبد القادر الجنابي
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أقرب إلى المستقبلية اإليطالية من خليبنيكوف وكروتشونيخ. 
هناك  أن  إال  الحركتَين  بين  قوية  التشابهات  كانت  ومهما 
اختالفات عميقة خصوصاً في موضوع مشاكل الشعر اللغوية 
الثالثة، وسأعود في  إليها مارينيتي في بياناته  التي لم ينتبه 

مقال آخر ألتناولها بشكل تفصيلي.
باستثناء هذه النقاشات والفعاليات الصاخبة والمليئة بالزعيق 
والصراخ، وبغزارة اإلنتاج اإلبداعي، والتحذيرات الشعرية التي 
كانوا يطبعونها على أوراق المراحيض ويُوزِّعونها في المنتديات 
على  تنبيهاً  يكتبوا  أن  الحقيقيين  الشعراء  ك�»على  العامة، 
للمستقبالنية  فإن  مزِّقها«...  قراءتها،  االنتهاء من  بعد  كتبهم: 
المستقبلية  تستطع  لم  جداً  تَين  مهمَّ تاريخيَّتَين  إضافتَين 
توليداً  الكلمات  جذر  على  الشغل  بهما:  اإلتيان  اإليطالية 
لكلمات جديدة من أجل خلق لغة كونيّة، وأعمال خليبنيكوف 
تُعتبر، في نظر النقاد، آللَئ ال نظير لها في فنِّ االشتقاق )انظر 
»الغاوون«(؛  من  الفائت  العدد  في  خليبنيكوف  عن  مقالنا 
و»الزاووم« الذي يعني حرفياً »ما وراء اإلدراك« وهي مكوَّنة 
كلمة  وراء، ومن  ما  وتعني:   »za« بادئة  أي  تصدير  أداة  من 
»um« وتعني: اإلدراك. ويُعتبر كروتشونيخ رائد هذا المصطلح 
وُمنظِّره. وقد ألف الناقد األميركي جيرالد جانسيك كتاباً ضخماً 
عن هذا المصطلح، اعتمدنا عليه وعلى مصادر أخرى في كتابة 

مة. هذه المقدِّ
نموذج  أول  كروتشونيخ  نشر   ،)1913( »مرهم«  كرَّاسه  في 
م القصيدة األولى في الكراس بالمالحظة  لل�»زاووم«. فقد قدَّ
عن  تختلف  الخاصة  بلغتي  كُتبت  قصائد  ثالث  »هنا  اآلتية: 
د«، وكانت القصيدة  لغات اآلخرين، ليس لكلماتها معنى محدَّ
على  ُموزَّعة  لها،  مباشراً  معنى  ال  لفظية  مقاطع  من  مكوَّنة 

خمسة أبيات:
»دير بُل شل

أبُيوُشر
سكوم

في - سكو - بو
ر ل يز«.

هذه كلمات ال وجود لها في اللغة الروسية، وال تدلُّ على معنى 
واضح، لكن الروح البدائية للغة السالفية تتجلَّى في صوتياتها، 
بل هي أكثر روسية من لغة بوشكين، كما كتب كروتشونيخ. 
لذا على المرء الذي يريد أن يقبض على معنى ضال، أن يرى، 

كما يوضح الناقد هربرت إيغل، التماثَل مع بنية التصنيفات 
ومع  الظروف(  األفعال،  )األسماء،  الروسية  للكلمات  الخاصة 
توحي   »Dyr ف�»دير  بمعاٍن:  الموحية  الخاصة  المورفيمات 
بكلمة موجودة وهي »درا Dyra« )ثقب(، و»بُل bul« توحي 
 »shchel توحي ب�»شيل »shchyl كان(، و»شل( »byl ب�»بيل
)فجوة(. في الحقيقة إن هذه القصيدة الماوراء إدراكية ستفتح 
الطريق أمام مدرسة نقدية جديدة ستُعرف باسم: »الشكليّون« 
ليضعوا اللبنات األولى لعلم اآلداب كدراسة للشعرية. فكانت 
شلوفسكي  وفكتور  جاكوبسن  رومان  دراس��ات  أولى  مادة 
كتب  وقد  الكلمة«.  »انبعاث  الثالث  دراساته  في  خصوصاً 
جاكوبسن في مقالته الشهيرة »ما الشعر؟«: »... ولكن كيف 
الكلمة تُدرك بوصفها  إنها تتجلَّى في كون  الشعرية؟  تتجلَّى 
كانبثاق  وال  ى  الُمسمَّ الشيء  عن  بديل  مجرَّد  وليست  كلمًة 
لالنفعال. وتتجلَّى في كون الكلمات وتركيبها وداللتها وشكلها 
الخارجي والداخلي ليست مجرَّد أمارات مختلفة عن الواقع، 

بل ألن لها وزنها الخاص وقيمتها الخاصة، بها«.
اإلدراك تسترّد معناها:  بأن »لغة ما وراء  ويقول كروتشونيخ 
عندما يُنتج الفنان صوراً لم تأخذ بعُد شكالً محدداً؛ عندما ال 
بإيحائه فقط؛ وعندما  تعود هناك رغبة بتسمية شيء وإنما 
تتضوَّر،  تنكمش،  الكلمة  المعنى يجعل  المرء صوابه...  يفقد 
مليئة  هائجة،  انفجارية  ال��زاووم  في  بينما  حجراً،  تتحوَّل 
بالحياة«. وفي الحقيقة إن غرض »الزاووم« األول واألخير هو 
إعادة االعتبار إلى الكلمة بوصفها كلمة، متحرِّرة من الغائية 
معنى  على  تنطوي  نفسها  فهي  معاً.  والمرتجاة  الُمقَحمة 
ُمنشقٍّ عن  كل حقل داللي، وبالتالي عن كل مسار أيديولوجي 
اجتماعي جمالي ينتظر الكلمة كوسيلة؛ معنى يُشَعر به، لكن 
من الصعب تحديده، أي تأطيره في داللة ما. وكان كروتشونيخ 
النسغ  الشاعر عن  العلَّة في بحث  أهمية حروف  يُركِّز على 
اللغة. وقد وثَّق نظريته هذه بقصائد عديدة   الالعقالني في 
من  الشعر  حاسماً:  انتقاالً  ليُبيِّن  فقط،  العلَّة  بحروف  كتبها 
جوهره كلغة إلى الشعر كفن لفظي؛ الكلمة من معنى موظف 
إلى معنى مستقل، أي أن يتدفق البيت معانَي لم يُفكَّر فيها، ال 

د. أن يُسيَّر كوسيلة إليصال معنى ما محدَّ
د األخطاء  كان كروتشونيخ الجناح األكثر فوضوية وتطرُّفاً، يتعمَّ
الترقيم  وعالمات  التحريك  ويحذف  والمطبعية،  اإلمالئية 
والوقف، علَّ معانَي مطموسًة تطفو على سطح الورقة كأسماك 

مة  ذوبانيّة. وأفضل من وصفه هو فالديمير ماركوف في مقدِّ
»مختارات من كتابات كروتشونيخ«، حيث قال: »أعظم ال شاعر«!

البيان: صفعة في وجه الذوق العام)1(
إلى كل من يقرأ هذا الجديد األول الالمتوقَّع منا:

فّن  في  الزمن  نفيُر  يُبوِّق  ِعبرنا  زمِننا.  وجُه  وحَدنا،  نحن، 
الكلمة.

الماضي ضيّق جداً. الهيروغليفية مفهومة أكثر من األكاديمية 
بتولستوي...  بدوستويفسكي،  ببوشكين،  ألقوا  بوشكين.  ومن 

من باخرة الحداثة إلى البحر.
هذا الذي ال ينسى حبَُّه األول سوف لن يتعرَّف إلى حبِِّه األخير.

ه حبَّه األخير صوب  من هو، يا تُرى، سهل االنخداع بحيث يُوجِّ
خالعة بالمونت العطرة. هل هذا انعكاٌس لروح اليوم الذكورية؟
المحارب  من  ينزع،  أن  على  الجبن،  حدِّ  إلى  يجرؤ،  ال  من 
الرسمي  لباسه  على  يضعه  الذي  الورقي  الدرع  بريوسوف، 

األسود؟ ماذا، أيبزغ منه فجُر جماٍل لم يُكتَشف من قبل؟
بق العالَق بكتب ألَّفها  ت الوحَل الدَّ اغسلوا أيديكم التي مسَّ

هؤالء الذين على شاكلة ليونيد أندرييف وما أكثرهم. 
الريميزوفيون،  البلوكيون،  الغوركيون،  يحتاجه  ما  كلَّ  إنَّ 
النهر.  على  ريفي  منزل  هو  الالئحة،  آخر  وإلى  البونينيون... 

المصيُر يَمنُح، على هذا النحو، جوائزَه للخيَّاطين.
فمن أعلى ناطحات السحاب، ننظر إلى ضآلتهم...

إننا نأمر بتكريم حقوق الشعراء:
وبالتشقيق  اعتباطي  بإبداع  الشاعر  معجم  توسيع  في   -1

والتوليد والنحت.
2- في أن يُكرِهوا بال حدٍّ اللغَة القائمة قبل زمنهم.

أكاليَل  الشامخة  جباِههم  عن  مرعوبين،  يُزيحوا،  أن  في   -3
امات. الشهرِة الرخيصَة التي صنعتموها لهم من مكانس الحمَّ

وسط  »نحن«  كلمة  صخرِة  على  بشموٍخ  الوقوف  في   -4
أوقيانوس السخط وصفير االحتجاج.

السليم«  »منطقكم  من  ُمقرفة  آثاٌر  أبياتنا  في  بقيت  وإن 
ببرِق  األولى«  »وللمرة  اآلن  تخفق  فإنَّها  الرفيع«،  و»الذوق 

جماٍل جديد آٍت، جمال الكلمة الُمكتفية بذاتها.
)1912، موسكو(

مايكوفسكي،  فالديمير  كروتشونيخ،  ألكسندر  برليوك،  دافيد 
فيكتور خليبنيكوف.

ألكساي كروتشونيخ: تصريح عن الكلمة بوصفها كلمة
4- ال يستطيع الفكُر والكالُم اللَّحاَق بانفعاالت كائٍن في حالة 
إلهام. لذا فالفنَّاَن حرٌّ في التعبير عن نفسه ليس فقط باللغة 
العاّمة )المفاهيم(، وإنما كذلك بلغة شخصيّة )فالمبدع فرد( 
ٌد )فاللغة ليست جامدة(؛ أي  مثلما بلغٍة ليس لها معنى محدَّ
بلغِة ما وراء اإلدراك. اللغة العامة تُقيِّد. اللغة الحرّة تسمح 

بالتعبير الكامل)2(.
5- الكلمات تموت. العالم يبقى يافعاً. فالفّنان عندما يرى 
األشياء.  على  أسماَءه  كآدم،  يُطلق،  جديدة،  بعيون  العالَم 
باألصابع  اتَّسخت  »زَنبق«  كلمة  أن  غير  جميٌل.  الزَّنبق 
نقاؤه  هو  وها  »يويي«.  الزنبق  ي  أُسمِّ لذا  و»انتُِهَكت«. 
األّولي يعود إلى ما كان عليه. الصوامت )حروف المد( تمنُح 
الواقع اليومي قوميًّة، ثقالً...، بينما الصوائُت )حروف العلَّة( 
على العكس، هي لغة كونيّة )انظر قصيدة »مرتفعات« في 

الصورة أعاله(.
3- يعرض بيت شعري )عن غير قصد( سلسلًة من الصوائت 
والصوامت. هذه السلسلة غير قابلة للتعديل. إذاً، فاستبدال 
بأخرى  استبدالها  أفضل من  منها صوتيّاً،  قريبة  بأخرى  كلمة 
وإذا  استئطار(.  طار،  )إطار،  المعنى  صعيد  على  منها  قريبة 
استُبدلَت صوامت وصوائت متشابهة بشارطة، فإنها ستُشكِّل 
رسوماً ال يمكن تعديلها )مثال: أأأ-أ-أ-أأأ(. لذلك، فمن المستحيل 
اللغة  ألفاظ  نقل  فقط  يمكننا  أخرى.  إلى  لغة  من  الترجمة 
المكتوبة فيها القصيدة إلى اللغة المنقولة إليها، فنحصل على 
ليست  الحالية  الشعرية  الترجمات  إن  بلفظة.  لفظة  ترجمة 
سوى مجرّد ترجمات كلمة بكلمة، وإذا نظرنا إليها كنصوص 

جماليّة، فإنها ليست إال إفساداً فظَّاً.
1- شكٌل لفظيٌّ جديد يخلق مضموناً جديداً، وليس العكس.

6- بتوليد كلمات جديدة، أنتُج مضموناً جديداً حيث كلُّ شيء 
ينزلق )صفة اصطالحيّة للزمان، للمكان، إلخ. وهنا أتفق مع 
وجهة نظر كولبين)3(، الذي اكتشَف بأن البُعد الرابع هو: الثقل، 

والخامس: الحركة، والسادس أو السابع: الزمن(.
ُمحبَّبة  - غير  بعد  تُحل  لم  تنافرات  الفن،  7- قد يوجد، في 
لألذن - ألنه ثمة تنافرات في روحنا يتم بها حّل األولى. )مثال: 

القصيدة األولى من كراس »مرهم«(.
8- كل هذا ال يُضيِّق الفن، وإنما يُضيف إليه آفاقاً جديدة. 

)1913 - 1912(

فيليمير خليبنيكوف: في الشعر
أن تكون مفهومًة، كالفتٍة في شارع،  القصيدة  إن على  يُقال 
مكتوب عليها بكلمات واضحة وبسيطة »للبيع«. بيد أّن الفتة 
ا تُصبح قصيدًة بعد. من الناحية  الشارع، رغم أنها مفهومة، لمَّ
األلفاَظ  يه  نُسمِّ ما  أي  والطالسم،  التعاويذ  عن  ماذا  األخرى، 
س، كلمات ك�»هب ِهب ِهبوو  المقدَّ الوثنيّة  السحريّة، كالَم 
اللفظية ال يمكن  المقاطع  التي هي مجرَّد صفٍّ من  ِهبي« 
ى في  لإلدراك أن يستخرج منها أّي معنى، وتُشكِّل نوعاً مما يُسمَّ
الكالم الشعبي: لغة ما وراء اإلدراك. ومع هذا فإّن سلطاناً كبيراً 
على البشر، يُعزى إلى هذه الكلمات غير المفهومة والطالسم 
السحرية، وأّن لها تأثيراً مباشراً على مصير اإلنسان. فهي تحتوي 
على  والهيمنة   ، والشرَّ الخيَر  تُدير  وهي  ُمتسلِّط،  سحر  على 
قلوب العشاق. إّن صلوات أُمٍم عديدة مكتوبٌة بلغة ال يفهمها 
المصلّون. هل يفهم الهندي الفيدا؟ هل يفهم الروس سالفية 
يفهمون  والتشيك ال  البولنديون  بل حتّى  القديمة؟  الكنائس 
بنجاح  تعمل  بالالتينية  المكتوبة  الصالة  أّن  غير  الالتينية. 
هي،  واألدعية  السحريّة  الطالسم  ولغُة  الشارع.  في  كالالفتة 
أيضاً، ترفض، وعلى نحو مماثل، أن تأخذ اإلدراك العادي مرجعاً.

صوتيات  على  تنطوي  حقائَق  إلى  تتفكَّك  الغريبة  فحكمتُها 
منفصلة: »تش«، »ميم«، »وي«، إلى آخره. نحن لم نفهم بعد 
هذه الصوتيّات. ونعترف صراحًة بهذا. على أنّه ليس هناك شك 
بأّن هذا التتابع الصوتي يُشكِّل سلسلَة حقائق كونيٍّة تمرُّ أماَم 
َغبَش روحنا. فإذا ميَّزنا في الروح  بين حكومة اإلدراك وشعب 
اإلدراك  وراء  ما  لغِة  أدعيُة  تُمثِّل  عندئذ  الصاخب،  المشاعر 
مناداًة مباشرًة لشعِب المشاعر دون اكتراث لحكومة اإلدراك؛ 
هة إلى غسق الروح، أو ذروَة التسلُّط الشعبي في  صرخًة موجَّ

حياة الكلمة واإلدراك؛ إجراًء قانونياً قلَّما نلجأ إليه.
مثاٌل آخر: للرياضيات فضٌل على موهبة صوفيا كوفالفسكايا، 
كما أوضحت هي في مذكراتها، ذلك أن حيطان غرفة نومها 
ها حول  كانت مغطّاة بورٍق غيِر مألوٍف؛ صفحات من كتب عمِّ
ر  م. يجب القول إن عالم األرقام هو منطقٌة يتعذَّ الجبر المتقدِّ
على النصف البشري األنثوي بلوغها. وكوفالفسكايا واحدٌة من 
الكائنات البشرية النادرة التي دخلت هذا العالم. هل يستطيع 
طفٌل في السابعة من عمره فهم تلك الرموز - المساواة الحسابية، 
القوسان، األُسُّ - كل تلك العالمات السحريّة لإلضافة عند الجمع 
أو الضرب، أو الحاصل. بالتأكيد ال. لكن مع ذلك، فإّن كلَّ هذا 

حائط  ورق  تأثير  فتْحَت  مصيرها:  على  حاسماً  تأثيراً  مارس 
بالرياضيّات. مشهورة  عالمًة  كوفالفسكايا  أصبحت  طفولتها، 

يبقى  يُفَهم،  لم  لو  لفظٍة، حتّى  في  ما هو سحريٌّ  أّن  مثلما 
سحرياً، ال يفقد شيئاً من سلطانه. القصائُد سواء أكانت مفهومًة 
حقيقيّة. تكون  أن  جيّدًة،  تكون  أن  عليها  مفهومٍة،  غيَر  أم 

نوم  غرفة  على حيطان  الرياضية  العالمات  أمثلة  من  يتَّضح، 
الطفلة،  تأثيٌر حاسٌم على مصير  لها  التي كان  كوفاليفسكايا، 
ومن مثال األدعيّة، أنه ال يمكننا أن نقول للُّغة: »كوني سهلَة 
حتّى  المتفوِّق،  الذكاء  كالم  أّن  ذلك  الشارع«.  كالفتة  الفهم، 
عندما ال يُفهم، يسقط كالبذور على أرض الروح الخصبة، وال 
يُخرج براعَمه، إال في ما بعد، وعلى نحو غامض. هل تفهم 
التربة، يا ترى، كتابَة البذور التي ينثرها ُمزارٌع في حناياها؟ 
لهذه  استجابًة  الخريف،  نموُّها في  الحبَّة يكتمُل  أّن  إال  كال. 
بأن كلَّ قطعة أدبية ال  البذور. ومع ذلك، فإني ال أجزم أبداً 
تُفَهم هي جميلة. إّن كّل ما أعنيه هو أنه علينا أّن ال نرفض 
القراء.  لفئٍة خاصة من  أدبية فقط ألنّها غيُر مفهومٍة  قطعًة 
هناك من يقول إّن القصائَد التي تدور حول اآللة ال يمكن أّن 
يخلقها إال العاملون على اآللة؟ هل هذا صحيح حقاً؟ أليست 
طبيعة قصيدة ما، تكمن في انسحابها من نفسها، من نقطة 
التماس مع الواقع اليومي؟ أليست القصيدة هروباً، بعيداً من 
ال�»أنا«. القصيدة تشبه السباق: أي عليها أن تجتاز، بأدنى حدٍّ 

من الوقت، الحدَّ األقصى من المسافة الصورية والفكرية.
لن يكون ثّمة مجاٌل للسباق، إْن لم نستطع االبتعاد عن أنفسنا. 
العصر  فرسان  إّن  المغنِّي.  ألصل  وفياً  كان  ما  عمره  اإللهاُم 
الوسيط كتبوا عن الرعاة وبايرون عن قراصنة البحار، وكان بوذا 
يُطري الفقر، وهو ابن ملك. أما شكسبير، الذي ُسِجن بتهمة 
البرجوازي  ابن  فعل  كما  الملوك  بلغة  يكتب  فكان  السرقة، 
الصغير غوته. كلُّ أعمالهم كانت تدور حول حياة البالط. إن 
هذا  ومع  حروباً،  أبداً  تعرف  لم  بيشيرسكي،  منطقة  سهوب 
احتفظت بقصائَد ملحميٍّة عن فالديمير، أمير كييف، وفرسانه 
البواسل الذين طواهم النسيان منذ وقت طويل في تخوم نهر 
دنيبر. إّن اإلبداع المفهوم كأعظم انحراٍف ممكٍن لمسار الفكر 
عن محور حياة المبدع، كهروٍب من الذات، يُزوِّدنا بسبب جيّد 
ق أّن القصائَد المكتوبة حول تجميع أجزاء اآللة سوف  كي نُصدِّ
يكتبُها ذلك الموجود خارج حيطان المعمل، وليس العاملون 
على اآللة. دائماً على العكس: ذلك أّن الشاعر المرتبط باآللة 

قصيدة »صفير قطار 
يصعد جبالً« أللكساي 
كروتشونيخ.

قصيدة 
»مرتفعات«.
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من طريق عمله، ما إْن ينسحب من ورشة العمل، 
ويمط سلَك روِحه إلى الحّد األقصى، حتّى يدخل إّما 
الغريبة،  العلمية  الرؤى  عالَم  العلميّة،  الصور  عالَم 
مستقبَل الكوكب األرضي مثل غاستيف)4(، وإما أن 
يدخل، كالشاعر البروليتاري أليكساندروفسكي، عالَم 

قيم متطلبات البشر األولية، حياَة القلب الشائكة.
)1920 - 1919(

الهوامش:
على  »الضرب  بأنه  اللَّطَم،  العرب«  »لسان  يُعرِّف   )1(
الرجُل  يبسط  »أن  فهو  فُع  الصَّ أما  الراحة«.  بباِطن  الوجه 
كما  »الرأس«،  أو  بدنَه«،  أو  اإلنسان  قفا  بها  فيَضرُِب  ه  كفَّ
ُمولَّدٌة«. ويبدو أن  كَلِمٌة  فُع  الصَّ ع. و»قيل:  المقفَّ ابن  عند 
ال وجود كالسيكياً عربياً لها بمعنى الضرب على الوجه. إذاً 
الترجمات،  عبارة »صفعة على وجه...« دخيلة عن طريق 
فالعرب يقولون »لطمه على وجهه...«. هناك عشرات من 
يستخدمون  جعفر،  الشيخ  وحسب  كالقرضاوي  الكتّاب، 
»صفعة في وجه...«، لكن عبارة »صفعة على وجه...« هي 
الشائعة في الصحافة واإلنترنت. ومع أن العبارتَين مقبولتان 
بحيث لم تُذكرا في أي معجم لألخطاء الشائعة، فإن هناك، 
»على«،  استخدام  أن  وهو  بينهما،  دقيقاً  فارقاً  نظري،  في 
»صفعة  فعالً،  أعطاه،  أي  ملموس،  حاالت صفع  في  فقط 
على وجهه« والمراد »لطمه على...« بينما استخدام »في« 
يدل على معنى مجازي، مثل »صفعة في وجه أميركا«، أو 
كعنوان البيان المستقبالني الروسي »صفعة في وجه الذوق 

العام«. وحبّذا لو يُعلِمني أحدهم بتفسير آخر.
)2( قلَب كروتشونيخ تسلسل الفقرات، انسجاماً مع نظريته 
بالعكس؛  سينمائياً  شريطاً  تعرض  وكأنك  عكساً«،  »العالم 
ى في  من نهايته إلى بدايته. والعكس هنا ال تعني ما يُسمَّ
العربية بالشعر المعكوس أي ما يمكن قراءته عكساً كقول 
الشاعر: »قَبٌَس تَدُعو َسَناُه إن جفا/ فَجناُه أُنُْس َوْعٍد يَْسبُق«. 
وقد أوضح كرينتش معنى عكساً، قائالً: »إن حمَل العالم/ 
عكساً/ في عمل فني/ يمكن أن يُعبَّر عنه على النحو اآلتي: 
ف على هذا الشكل: 3 -  بدالً من 1 - 2 - 3/ األحداث تتكشَّ

2 - 1/ أو 3 - 1 - 2...«.
)3( إشارة إلى مقال نيكوالي كولبين المنشور عام 1910 في 
الحياة«. الحر أساس  االنطباعيين« بعنوان »الفن  »أستديو 

كتب  نقابي،  وناشط  طليعي  شاعر  غاستيف  ألكساي   )4(
قصائد نثر، ثم هجر الكتابة اإلبداعية ليُركِّز على اهتمامه 
الرئيسي: اإلدارة العلمية للعمل. أعدمه ستالين بتهمة الخيانة.

الملك

ما أن أصدر أدونيس كتابه الصغير »ديوان البيت 
حول  عديدة  تساؤالت  أُثيرت  حتى  ال��واح��د«، 
إليها علي أحمد سعيد في  استند  التي  المرجعية 
ة صديقنا الشاعر  استنباط كتابه هذا الذي يؤكد فيه، على ذمَّ
 ،37 )العدد  »الغاوون«  في  سبقت  مقالة  في  لعيبي  شاكر 
الفردّي  له  تأمُّ »نسيج  بأنه  الموضوع،  2011( حول  نيسان   1
األسبقية بدوره على الكاتب تونسي خليفة  المحض«، محيالً 
محمد التليسي الذي أصدر قبله بعشرة أعوام »قصيدة البيت 
من  منتقاة  مفردة  ألبيات  شعرية  مختارات  ُمورداً  الواحد« 

التراث الشعري العربي، مثلما فعل أدونيس من بعده تماماً.
البيضة من الدجاجة أم الدجاجة من البيضة؟ هكذا سيتساءل 
القارئ وعالمة استفهام كبيرة تُحلِّق في الهواء فوق رأسه وهو 
التراث وكنوزه  العارفين ببواطن  يُطالع هذا السجال، غير أن 
يعلمون علم اليقين أن الكتابَين الُمشار إليهما أعاله ليسا سوى 
دجاجتَين توأَمين فقستا عن بيضة ذهبية واحدة باضها ديك 

فحل اسمه: ابن أيدمر.

ابن أيدمر... األمير الكاتب
في  المستعصمّي  أيدمر  بن  نصر  أبو  الدين محمد  فلك  ولد 
اة »درب حبيب« في بغداد سنة 639 هجرية،  المحلة الُمسمَّ
وكان والده من خواص الخليفة المستعصم بالله وأحد أمراء 
ابن  ويقول  خان،  جنكيز  سباهم  الذين  »القبجاق«  طوائف 
الفوطي في ترجمته له، وكان يعرفه شخصياً، إنه »من أحسن 
الناس شكالً وألطفهم أخالقاً«، ترعرع واشتغل بالخّط واألدب 
ملك  مع  )استقّر(  َحَصَل  بغداد  أُِخذت  ولما  بالفروسية،  ثم 
به وجعله شحنًة  السلطان هوالكو وقرَّ الكرج واتصل بحضرة 
)ضابطاً( على الحكماء الذين يلوذون بحضرته لعمل الكيمياء. 
ولما توفي السلطان رجع إلى بغداد ورُتِّب خازناً في الديوان 
وهو  القصيد«  وبيت  الفريد  »الدّر  كتاب  عمل  في  واشتغل 
وترك  ترتيبه وعمله  في  واهتّم  مثله،  يُؤلَّف  لم  نفيس  كتاب 
د وخلع القباء ولبس الَفرَجيّة  العمل من أجله وَحلََق رأَسه وتزهَّ
)كساء طويل األكمام للشيوخ والعلماء( واشتغل بتنقيح كتابه 
الى أن تّم ونقله إلى البياض، ثم توفي في رجب سنة 716 ه�. 
]مجمع اآلداب البن الفوطي بتحقيق العالمة مصطفى جواد، 

ج 4، ص 512 - 514[.
ساهم ابن أيدمر هو ووالده بالدفاع عن بغداد حينما هجم 

المغول، ويصف بفخر شديد في حواشي كتابه واقعة  عليها 
استشهاد أبيه وهو يُقاتل بين يَدي الخليفة المستعصم بالله 
»وحكى لي من شاهده أنه لما انكسر عسكر بغداد نزل عن 
بين يدي  الله عليه  قُِتل رحمة  يقاتلهم حتى  يزل  فرسه ولم 
فقد  هو  أما  بالله«.  المستعصم  الله  عبد  أحمد  أبي  الشهيد 
اقتيد أسيراً إلى مراغة، عاصمة التتار، وهناك تدرَّج في مناصب 
مهمة بعدما رآه وزير هوالكو، نصير الدين الطوسّي، وأعجب 
الكيمياء في  على حكماء  ثقافته واطِّالعه فجعله آمراً  بسعة 
إلى بغداد بعد وفاة  الحكمة، وبقي هناك لحين عودته  دار 

هوالكو.
ثه عن الوقعة  يقول ابن الطقطقا إن فلك الدين بن أيدمر حدَّ
التي أُِسر فيها يوم سقوط بغداد: كنُت في عسكر »الدويدار« 
الغربّي من مدينة  بالجانب  التتر  لقاء  إلى  لّما خرج  الصغير 
وستمائة،  وخمسين  ست  سنة  العظمى  واقعتها  في  السالم، 
قال: فالتقينا بنهر بشير من أعمال الدجيل، فكان الفارس مّنا 
يخرج إلى المبارزة وتحته فَرٌَس عربّي، وعليه سالح تاّم كأنه 
وفَرَسه الَجَمل العظيم، ثم يخرج إليه من المغول فارس تحته 
فرس كأنه حمار، وفي يده رمٌح كأنه الِمْغزَل، وليس عليه كسوة 
وال سالح، فيضحك منه كل من رآه، ثم ما تّم النهار حتى كانت 
، ثم كان  لهم الكرّة فكسرونا كسرًة عظيمة، كانت مفتاح الشرِّ
من األمر ما كان. ]الفخري في اآلداب السلطانية - محمد بن 

طباطبا، ص 83[.

رُّ الفريد وبيُت القصيد الدُّ
صرف ابن أيدمر نصف عمره في تأليف وتنقيح كتابه األثير 
العمر  مشروع  إلنجاز  متفرِّغاً  القصيد«  وبيت  الفريد  »الدّر 
ألف  عشرين  من  ُمفرٍد  بيت  ألف  عشرين  فيه  جمع  الذي 
المعروف  العربي  للشعر  شاملة  قراءة  بعد  انتقاها  قصيدة 
آنذاك، ثم كتبه بخط يده وجعله من جزءين، الجزء األول منه 
مة ضخمة ضّمنها  مقدِّ عبارة عن  الفريد« وهو  »الدّر  أسماه 
النتقاء  إليها  استند  التي  والمعايير  والشعرية  الجمالية  آراءه 
البديع«  »أصناف  سماه  ما  ضمن  غيرها  دون  األبيات  تلك 
التي تنقسم بدورها إلى 28 صنفاً وفق معاييره الشعرية، ثم 
»أصناف المجاز«... إلخ، وقد ُحقِّق هذا الجزء بمفرده مؤخراً 
من قبل د. وليد محمود خالص وأصدره »المجمع الثقافي في 

أبو ظبي« العام 2003.

أّما الجزء الثاني من الكتاب الذي أسماه »بيت القصيد« فهو 
القصائد  من  بعناية  منتقاة  مفردة  ألبيات  شعرية  مختارات 
قائٍم  فرٍد  بيت  ألف  عشرين  فيه  »أرسلُت  آنذاك  المعروفة 
ببيت  ويعني  تعبيره،  حّد  على  ُمحَكٍم«   ، فذٍّ شروٍد،  بذاته، 
القصيد هنا جوهر القصيدة، أي البيت المستقل الذي يكون 
قصيدة بحّد ذاته دونما حاجة إلى تمهيد من بيت يسبقه أو 
استطراد يليه، ويقول الباحث زهير ظاظا في مقال له أفدنا 
منه إن ابن أيدمر »أراد بذلك أن يُثبت أن »بيت القصيد« 
ما كان معناه قائم بذاته، غير مفتقر إلى بيت يُجيزه حسب 
يُشير  التي  الشعرية«  الشعرية«، و»اإلجازة  مصطلح اإلجازة 
وإكمال  األشطار  إتمام  في  الُمطارحة  معناها  ظاظا  إليها 
المصاريع، أي أن يُِتمَّ الشاعُر البيَت الذي أنَشَد غيره مصراعاً 
له، وهي هنا بمعنى التسويغ، فحين يجيز المرء شطراً شعرياً 
غ رأي قائله وأراد إتمامه. وبنفي اإلجازة  فكأنما يكون قد سوَّ
يكون ابن أيدمر هو المؤّسس الحقيقي لقصيدة البيت الواحد 
التي قلب أصحابنا مصطلحها من »بيت القصيد« إلى »قصيدة 

البيت«.
لم يَُفهرِس ابن أيدمر جمهرته وفق األغراض أو القوافي كما 
كان سائداً آنذاك، بل وفق حروف األبجدية وتبعاً للحرف األول 
من كل بيت، مبتدئاً بما أّوله »الحمد لله« ومختتماً بما أّوله 
»أستغفر الله«، ويُشكِّل هذا الجزء موسوعًة شعرية متكاملة 
تضّم العديد من األبيات لقصائد يُعتقد أنها مفقودة، وما زال 
إسطنبول  في  السليمانية  المكتبة  خزانة  في  يقبع  الكتاب 
قه، لكن فؤاد سزكين أشرف على نشر طبعة  بانتظار من يُحقِّ
مصوَّرة عنه، منسوخة بخط ابن أيدمر البديع نفسه، صدرت 
العربية  العلوم  تاريخ  في ثالثة مجلدات ضخمة عن »معهد 

واإلسالمية« في فرانكفورت العام 1988.
من المفارقات العجيبة في هذا الكتاب أن يكون ابن أيدمر 
قد خّصص باباً لالنتحال األدبّي أسماه »باب السرقة الشعرية« 
مها إلى ثالثة أضرب: »ضرب مستحسن« وهو تسعة  التي قسَّ
قبيح«  و»ضرب  أقسام،  ثمانية  وهو  جائز«  و»ضرب  أقسام، 
وهو ثالثة أقسام، وسيحتاج القارئ الحصيف - بال ريب - إلى 
د أين سيضع  قراءة متأنِّية لهذا الباب ليكون بمقدوره أن يُحدِّ

كتابَي التليسي وأدونيس:
أم  الجائز،  أم  السرقات،  من  المستحسن  الضرب  باب  أَفي 

القبيح؟

قصيدة البيت وبيت القصيد
السطو على ميراث ابن أيدمر المستعصمي

سجال

جمال جمعة

بُنيَّ زرياب)1(
اجمْع ألعابك
ناولني عودك،

هو ذا الملك آٍت لالستدانة
اجلْب أغانيك للبيع

وطفولتك للمزاد.
... بُنيَّ

الملك يطلب َديناً
أرسَل رجالً من الشتائم
أرسَل بالغاً من التهديد

وقائمًة من التشهير
سالحاً محشواً بالطلقات،

بعد  التقيُّؤ  مثل  النار...  يفتح 
ْكر السُّ

يتقيأ كالخنزير
ث��ارت  تنيناً  يُشبه  الملك 

حفيظته
يرمي النار على كل الجهات

ينشر الوجل على كل الجهات
يعيث خراباً في كل الجهات

وحَده الخالق أعلم بما يفعل.
***

أسرْع يا بنّي، أسرْع...
الملك ال ينتظر

اآلت��ي  كجارنا  ليس  الملك 
الستالم أجرة الدار

تلو  الشهر  االنتظار  يطيُق  ال 
الشهر

ال يمكننا المماطلة مع الملك
مليئة  قائمة  لديه  الملك 

باألنفاس الُمستنشقة.
عندالصراخ... يخنق أنفاسنا.

يجعل رئاتنا رماداً
يُحيلنا غوغائيَن
يُفتِّتنا مثل التبن

غاضباً يذرونا

الله  أم��ام  النار  علينا  يُطلق 
والمطر والحّرية

إلى  يدنا  النار نمدُّ  مع إطالق 
جراحاتنا

نلتفُّ حول أنفسنا
ننحني لألرض

وقتما الدم يسبقنا 
هناك على سيماء الوطن.

***
، نحن لم ندفع أجور الهواء  بنيَّ

قط
الهواء ملك الملك

الكهرباء ملك الملك
البنزين والنفط ملك الملك

وها هو... يطلب ألعابك أيضاً.
***

ال  كي  بالبسمات  غرفتك  امأل 
يجعلوها سجناً

ال  كي  بالرؤى  نافذتك  ام��أل 
تكون ظالماً دامساً

ارفع أرجوحتك حدَّ الطيران
كي ال يمنحوها للسكون

تصبح  ال  كي  أقالمك  ادف��ن 
ِحراباً

ارِم أصباغك في حوض ماء
كي ال يصنعوا منها البارود
... إخِف حذاَءك أيضاً بنيَّ

كي ال يصبح جزمة عسكرية
***

الملك آٍت وهو طافح بالغيظ
لسلب الضحك

***
... بنيَّ

الفرح ملك الملك
بعد اآلن لن نذهب إلى المتنزَّه

لن نركب الدرَّاجة

تطلب  ال  اآلن  بعد   ... ب��ن��يَّ
الحلوى والمثلَّجات

الحلويات ملك الملك
الموطا والعصير ملك الملك

كلها ملك الملك
... الملك يحكم بنيَّ

إنه ملك اآليس كريم،
ملك لقمة القاضي)2(
ملك كبسولة الدواء

ة ملك مرهم ركبة الجدَّ
ملك دواء االنزالق الفقري 

ملك الداء، ملك الدواء
ملك األرض والسماء

ملك أطرش، ملك أخرس
ملك ُمتشنِّج، ذو مزاج دموي

... الملوك كُثُر بنيَّ
نهرب من سلطِة أيٍّ منهم؟

؟ أّي منهم يا بنيَّ
... كيف عشنا سنوات بُنيَّ

ولم  الملوك  أولئك  ظل  في 
نمت؟

أحياًة كانت أم موتاً؟
***

سوف أسافر،
أسافر قبلك نحو جوف الماء

كي يُعيدني إلى نفسه
وأعود تراباً

بنّي... ال تنَس،
أنا لسُت شهيداً

ال تُراجع وزارة الشهداء
أنا لست رجل خندق وال رجل 

ميدان،
عند إطالق النار
كنت أُسلِّي النبع

أعدُّ األسماك
أفتح فمي للفراشات

أنا لم أقاتل مع أحد
وال ألجل أحد

قتالي كان مع نفسي
مع عدم االستسالم 

قتالي ضدَّ الكفر، ألجل اإليمان.
***

زرياب بنّي،
يوم أسافر أعطيك مخطوطة

مليئة بأسماء الناكرين 
وأعطيك كيَس نايلون ممزَّقاً

للمثقفين...
درَّاجتك الهوائية
ساعتك اليدوية

حصانك الخشبي
أعدها إلى الملك

اجمْع ألعابك
ناولني عودك

بنيَّ زرياب
الملك آٍت لالستدانة

اجلب أغانيك للبيع وطفولتك 
للمزاد.

الملك آٍت بنفسه وجيشه
آٍت بسرعة، آٍت فجأة

كي يُسكتنا
آٍت، آٍت، آٍت

ملك الحقد، ملك االنتقام، ملك 
الغضب

آٍت بسرعة كي يُطلق علينا النار 
وا أسفاه، بنّي

الملك هكذا أتى
الملك هكذا أصبح

)1( زرياب: ابن الشاعر.

)2( لقمة القاضي: نوع حلويات.

ترجمها عن الكردية: طّيب جّبار

ريبوار سيَويلي
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مجلة  من  الفائت  العدد  في  فجر  تهاني  كتبت 
بعنوان  حاّدة  مقالة   )2011 أيّار   1( »الغاوون« 
»وماذا عن مصادر شاكر لعيبي؟«. لم نعهد أسلوباً 
مماثالً لتهاني فجر في جل كتاباتها المنشورة سابقاً، وكلها تنّم 
عن خلق ثقافي محترم ال نجده هنا. فمن عباراتها المشحونة 
المراتب  بالتوتُّر أنني وشاعر آخر ننتوي الدخول في »سباق 
الشهرة  تعزيز  بهدف  وذلك  األسبقية،  فضل  النتزاع  األولى 
وخلق مرجعية نقدية وشعرية تُنسب إلى كل واحد منا، كلٌّ 
ليس  األمر  وهذا  المزمع«،  والنقدي  الشعري  ابتكاره  حسب 
أن  أوّد  بأني  ر  التندُّ ومنها  استطعنا.  لو  علينا جميعاً  ممنوعاً 
»يكون لي السبق الحداثي في إعادة اكتشاف أبي العبر، بعدما 
غاب عن الذاكرة األدبية قرابة ثالثة عشر قرناً«، وهو أمر لم 
أزعمه. ومنها أيضاً أنني أُموِّه وثائق البحث: »وبحسب طريقة 
لعيبي هذه يستطيع أي كاتب نشر أي مادة يكتبها ويُنوِّه إلى 
أنها منشورة في سنة من السنين الغابرة وفي مجلة لم تعد 
المجالت  التصديق!«. هل ألن  ُمجبَر على  والقارئ  موجودة! 
يجب أن تصدر إلى األبد؟ وألي سبب وجودّي علينا تكذيب 
أدونيس  عن  لي  سابقة  مادة  من  فقرة  أخيراً  ومنها  بعضنا؟ 
على  دليل  للمرجعيات  التنكُّر  »إن  نفسي:  أنا  عليَّ  ُمطبَّقة 
م ونفي السابقين والالحقين طراً ودليالً على الترفُّع على  التضخُّ
جمهرة الثقافة العربية والتفوُّق الُمطلق عليها بقوَّة فرد فريد«، 

وهو حكم وصفته هي بنفسها بالقسوة.
يتعلَّق األمر بتكذيبها نشري منذ نهاية سنوات الثمانينيات مادة 
عن »بنية اللغة الشعرية« في مجلة »األربعائيون« المصرية 
فيها فقرات طويلة أعتبر فيها أبا العبر شاعراً سوريالياً، وأُكرِّر 
»شاعراً  أحياناً:  ضروري  التكرار  إن  تقول  خبرتنا  ألن  العبارة 
سوريالياً«. وتذكر أيضاً أنني أتنكَّر لكتاب أستاذنا الجليل عبد 
العبر  ألبي  يُكرِّس  الذي  والتأويل«  »الحكاية  كيليطو  الفتاح 

ة )45 - 57(. صفحات عدَّ
»السوريالي  دراستي  إلى  اليوم  فجر  تهاني  أعاد  الذي  ما 
األول أبو العبر الهاشمي« المنشورة على قسَمين في عدَدي 
حين  في   ،2008 سنة  الصادرين  والتاسع  الثامن  »الغاوون« 
يقع في 175 صفحة صدر  كتاب  ليست سوى جزء من  أنها 
لماذا  البحرين؟  في  الدوسري«  »دار  لدى   2011 العام  بداية 
التحايل  يُعتبر من  الكتاب األحدث؟ هنا شيء قد  تُراجع  لْم 
ث في  الثقافي، فتوقيت صدور مقالتها يُوحي للقراء أنها تتحدَّ

أنها  أو  بالعنوان نفسه تماماً،  الذي صدر  الكتاب  النهاية عن 
افترضت أنني نشرُت المقالتَين بين دفَّتَي كتاب ال غير، وهو 
افتراض غير ممكن ألن المقالتَين ال تستطيعان تشكيل مؤلف 
يتجاوز ال�150 صفحة، كما أنه افتراض ال يليق بكاتب يُدقِّق 
بمعلوماته. وإذا ما أرادت الكاتبة اإليحاء فعالً للقراء، حسب 
تُوَصف  أن  فيمكن  الكتاب،  عن  ث  تتحدَّ بأنها  اآلن،  فرضيتي 

ة أنها شاهد على: كيف تنقد كتاباً لم تقرأه؟ مادتها بثقة تامَّ
لم تقرأ تهاني فجر كتابي، لتوحي أنها تفعل حتى لو ذكرْت 
أنها تستند الى مادة »الغاوون«. لم أتنكَّر ألحد أبداً في الكتاب 
الكتاب  دراسة  ففي  إليه.  العودة  عليها  يتوجَّب  كان  الذي 
الطويلة الُمكرَّسة ألبي العبر أشرُت إلى جميع من سبقني من 
المؤلفين، عدا كيليطو، حيث أذكر حرفياً: »بعد مقالتنا الُمشار 
إليها )في »األربعائيون«( نشر عادل العامل مقالته »أبو العبر 
»التراث  مجلة  في  العباس«  بني  زمن  من  دادائي  الهاشمي: 
 2004 عام  طوَّرها  التي   )1989  ،34 )عدد  السورية  العربي« 
بكتاب صدر لدى »وزارة الثقافة السورية« عنوانه »أبو العبر 
الهاشمي، نقيب الحمقى في البالط العباسي، حياته وشعره« 
اآلبي  نصوص  متجاهالً  الشعرية  نصوصه  بعض  فيه  جمع 
النثرية، ُمعتبراً إياه من الحمقى، وُمدرجاً إياه في مقالته »أبو 
الهاشمي، شاعر السخفيات ونقيب الحمقى« )ص54(.  العبر 
ثم أذكُر أنا نفسي مباشرة بعد ذلك: »أما كتاب أحمد الحسين 
»شعراء النزعة الشعبية في العصر العباسي« الصادر لدى وزارة 
عاصمة  »حلب  احتفالية  2006 ضمن  العام  بدمشق  الثقافة 
للثقافة اإلسالمية«، فيُسلِّط الضوء على بضعة شعراء منهم أبو 
إلى  الشعبي مما هو  الروح  إلى  أقرب  ويعتبره شاعراً  العبر، 

شيء آخر«. انتهى.
لو قََرأْت هذا لتردَّدْت في ذكر ما ذكرْت.

المقالة.  عن  ث  تتحدَّ إنها  يقيناً  ستقول  أنها  رغم  تقرأه  لم 
الكتاب نوع من مونوغرافيا مقترَحة تضم جميع  ما كتب عن 
له  الُمكرَّسة  الدراسة  تنتهي  التراثية.  المصادر  في  العبر  أبي 
عند الصفحة 56 في الكتاب لتبدأ »نصوصه الشعرية والنثرية 
عنوان  العربية« حسب  المراجع  في  إليه  وإشارت  وحكاياته 
هذا القسم من الكتاب )أي من ص57 وحتى ص147(. وتلك 
فارس  عند  وتنتهي  المعتز  بابن  تبدأ  والشذرات  النصوص 
المقالة  تفحص  أنها  بتعلَّة  ك  تتمسَّ ولم  قرأته  لو  الشدياق. 
على  السابقين  من  ألحد،  أتنكر  ال  أنني  لعلمت  الُمختَصرة، 

األقل وال الالحقين، وإنني حاولُت بتواضع أن أُعيد االعتبار إلى 
لو اضطرَّني  ما، حتى  إليه بطريقة  أشار  العبر وإلى من  أبي 

األمر أن أُعيد نقوالتهم عن بعضهم بتغييرات طفيفة.
لقد ظلَّ اسم أبي العبر يتردَّد في المصادر وصوالً إلى فارس 
َعرََضاً،  الرجل  إلى  أشار  وإن  1887م،  عام  المتوفى  الشدياق 
عن  غاب  بعدما  العبر  أبي  اكتشاف  »إعادة  أزعُم  إذاً  كيف 
هل  تقول؟  ما  على  قرناً«  عشر  ثالثة  قرابة  األدبية  الذاكرة 
تمنحني »حق قراءتي له سوريالياً« بعدما اعتُبر على يد ُجلِّ 
من كتب عنه، بما في ذلك كيليطو، من الحمقى والُمضحِكين، 
بل  اجتهاداً،  بصفته  عينه  األمر  هذا  ر  تقدِّ أن  تستطيع  وهل 
دة؟ مشكلتها أنها تريد  كشفاً شخصياً انطالقاً من عناصر محدَّ

أن تنفي عن الكاتب اجتهاده األدبي بكل ثمن.
إن إشاراتها القائلة: »لقد ألمح لعيبي في بحثه إلى أنه ُمكتشف 
الشاعر والناثر العبّاسي أبي العبر الهاشمي في العصر الحديث، 
المصادر  آِخر من ذكره من  أنَّ  وذلك عبر إشارة واضحة في 
العربية هو العسقالني المتوفَّى في 852ه�، وبهذا يكون له 
السبق الحداثي في إعادة اكتشاف أبي العبر بحسب بحثه«، 
لهو ضرٌب من سوء الطويَّة، لكنه الدليل اآلخر على أنها لم تقرأ 
الكتاب الذي ال يهتم حصرياً بالعسقالني الحاضر جوار القالي 
والمززباني وابن عساكر وياقوت والذهبي والكتبي والصفدي، 
ثانية  ستقول  والشدياق.  والزبيدي  البغدادي  الباباني  وبعده 
إنها تستند فقط إلى المقالة الموجزة، وهذا ضرب من التبرير 
ال يسمح لها في األقل أن تكتب بهذا األسلوب، ويُلْزِمها الحيطة 

لمرَّتَين.
عبارتها تدل على أنها قرأْت مقالتي الُمختصرة في »الغاوون« 
وتجاهلت عمداً صدور الكتاب المنشور الذي لم تكن جاهلة 
توقّعي  بشأن  وّدية  مراسالت  بيننا  وقعت  حيث  بصدوره، 
تقيم،  حيث  للكتاب«،  الكويت  »معرض  في  الكتاب  وجود 
ورغبتي بإهداء نسخة منه إليها. ما زلت محتفظاً بالمراسالت 

االلكترونية الوّدية هذه.
العبر  إلى »أبي  أُشير فيها  التي  إن شك تهاني فجر بمقالتي 
سوريالياً«، تحتاج توقُّفاً. نشرُت المقالة في مجلة »األربعائيون« 
وما زال العدد بين كتبي التي وضعتها في الصناديق منذ وقت 
طويل، ألنني ال أقيم في جنيف منذ العام 2005 وحتى اللحظة، 
فلم أستطع مراجعة العدد بالدقة الالزمة مضطراً، وللتوِّ كتبُت 
لمهاب نصر وناصر الفرغلي، اثَنين من محرِّريها يومذاك، بشأن 

رداً على تهاني فجر... أو كيف تنقد كتاباً لم تقرأه؟

سجال

شاكر لعيبي

م  أتوهَّ فإني ال  الحصول عليه. ومن دون شك  مساعدتي في 
األوهام بشأن فترة كتابتي للدراسة، نهاية الثمانينيات، لكن غير 

أكيد من تاريخ صدور عدد »األربعائيون« الذي نُشرت به.
لو أن دراسة »األربعائيون« قد نشرت في عام 1990 أو بعدها 
مثالً فإنني لم أكن يوم كتبتها قد قرأت كتاب كيليطو الصادر 
عليه  اطَّلعُت  لكني  قراءته؟  علّي  يتوجَّب  ولماذا   ،1988 عام 
في  حاتم  يوسف  مستعار هو  باسم  أحدهم  كتب  يوم  يقيناً 
أبي  عن  مقالة   )2009 بداية   -  2008 )نهاية  النهار«  »ملحق 
العبر نفسه يستوحي شطراً منها من مادتي المختَصرة عن أبي 
العبر المنشورة في »الغاوون« دون أي إشارة إليَّ باالسم، لكن 

مع تلميح لمقالتي في »الغاوون« قائالً:
صديق  حياة  في  الهزل  بموضوع  يهتم  كيليطو  كان  »وإذا 
إلى  عمدوا  آخرين  وشعراء  كتَّاباً  ثمة  فإن  ونديمه،  المتوكل 
بل  الهزل،  أو  بالجد  تتعلَّق  ال  الشاعر  عن  إسقاطات  ابتداع 
بلعبة الحداثة ومعانيها وغموضها، أي لم تهّمهم كثيراً هزلية 
الشاعر الهزلي، فمرّة يقارنون الروح الهاشمية بالروح الرامبوية 
ببعض  الهزل  تأتي مقارنة شعر  رامبو، ومرّة أخرى  إلى  نسبة 
شعر شعراء الدادائية. يقول أحد الكتَّاب إن الشاعر تريستان 
الدادائية،  إلى  بالنسبة  الشعري  اإلبداع  أسلوب  لخَّص  تزارا 
شة  التي قيل لنا، آنذاك، إنها احتجاج على الرأسمالية المتوحِّ
في  فقال  القبيل،  هذا  من  شيء  أو  الفاسدة  البورجوازية  أو 
الدادائية: »خذ جريدة/ خذ مقصاً/ اختر منها مقاالً  قصيدته 
له الطول الذي تنويه لقصيدتك!/ اقتطع المقال/ قّص باعتناء 
الكلمات التي يتألف/ منها المقال، ثم ضعها في كيس!/ خّضه 
برفق/ أخرج قصاصة تلو قصاصة حسب/ ترتيب خروجها من 
الكيس/ استنسخ بنزاهة!/ ستُشبهك القصيدة/ وها أنت كاتب 
في منتهى األصالة/ وذو حّسية ظريفة وإن ال تفهمها العامة«! 
المتوكل  الخليفة  نادم  الذي  الهاشمي،  العبر  أبو  الكاتب  كان 
في القرن الثالث الهجري، أي قبل أن يظهر الدادائيون بأكثر 
من ألف عام، أكثر أصالة وظرفاً في مذهبه الشعري كما جاء 
ث عم  في الخبر التالي الذي أورده األصفهاني، حيث قال: حدَّ
عبد العزيز بن أحمد قال: سمعت رجالً سأل أبا العبر عن هذه 
أصلها؟  شيء  أي  بها،  يتكلَّم  التي  السخافات(  )أي  المحاالت 
فقال أبو العبر: أبكِّر فأجلس على الجسر، ومعي دواة ودرج 
)أي ما يُكتب فيه(، فأكتب كل شيء أسمعه من كالم الذاهب 
والجائي والمالحين والمكارين، حتى أمأل الدرج من الوجَهين، 

في  ليس  كالم  منه  فيجيء  مخالفاً  وأُلصقه  عرضاً،  أقطعه  ثم 
العبر  أبي  والحديث عن  اإلسقاطات  فكرة  منه!  أحمق  الدنيا 
والدادائية يتنافس أكثر من كاتب على تدوينها ونشرها، وهي 
أصبحت في دائرة التناص والتالص كما يُقال«. انتهى االستشهاد، 
ويمكن قراءة المقال كامالً في موقع »معابر«، وإليكم الرابط:
http://maaber.50megs.com/issue_february09/

lookout4.htm
الترجمة في مقالة يوسف حاتم هي ترجمتي لقصيدة تزارا مع 
تغييرات طفيفة )علماً أن هناك ترجمتَين لها: فاضل العزاوي 
وعبد القادر الجنابي(، ثم إن الردود على زعمي بسوريالية أبي 
السلبية وليس  اإلسقاط  بإسباغ صفة  لكن   ، إليَّ هة  العبر موجَّ
بطريقة  الُمدرجة  عليَّ  اللصوصية  صفة  وإسباغ  التحليلية، 
ماكرة. وأخيراً فإن خلطة مقالة »ملحق النهار« من هنا وهناك 
أمراً  يسستهدف  مرَّة  من  أكثر  كيليطو  اسم  وتكرارها  بارعة، 
واضحاً أيضاً. لكن حاتم المزعوم يُشير إليَّ صراحاً عند مقارنته 
نص تزارا مع حكاية األصفهاني عن أبي العبر، األمر الذي لم 
يفعله أحد، على حد علمي، قبل دراستي في »الغاوون«. لقد 
نسخ حاتم وقصَّ من مقالتي في »الغاوون« جاهالً أن العبارة 
بين المزدوَجين )»أي ما يُكتب فيه«( هي من وضعي أنا نفسي 
لإليضاح وال توجد في نص األصفهاني األصلي. وللتمويه، كما 
للرّد على فكرتي في أن مفردة »الُمحال« مرادف للمستحيل، 
لها،  إيضاحاً  مزدوَجين  بين  »السخافات«  نفسه  هو  وضع 
مقالته  الصواب.  ينقصها  بطريقة  للمفردة  قراءته  أقحم  ولقد 
»ُمفبركة« ومأخودة من مصادر إنترنيتية فرعية شتَّى وفيها نوايا 
دة وردٌّ مبطَّن على مادتي  المنشورة في »الغاوون« يومها.  محدَّ
يمكن للقارئ المتفحِّص أن يتأكد بنفسه مما نقول هنا بمقارنة 

هادئة لجميع المواد المشار إليها.
النهار« الشاعر عقل العويط  كتبُت إلى مدير تحرير »ملحق 
معترضاً على مقالة يوسف حاتم، فاعتذر العويط برقَّة متناهية، 
لينتهي األمر عند هذا الحد. لم يكن الكاتب في »ملحق النهار« 
الغالب األعم، ومن  باسم مستعار سوى محمد الحجيري في 
الواضح اآلن أنه هو ذاته من يُشير ملحاحاً في مقالته المستعارة 
تلك، قبل تهاني فجر، إلى كتاب كيليطو »الحكاية والتأويل«.

إشارات  على  بناء  كيليطو،  عمل  على  ر  المتأخِّ اطالعي  يوم 
يوسف حاتم، كان كتابي لدى ناشري في البحرين. وكل ذلك 

ُموثَّق بأدلة يمكن تقديمها الحقاً.

من أجل توطين شكِّها، تستند تهاني فجر إلى أنها تعرف تاريخ 
صدور كيليطو بينما ال تعرف تاريخ صدور دراستي بالضبط، 
معلنًة ذلك بطريقة فيها الكثير من الغيظ. وبدالً من أن تضع 
للتأكد من  نفسها  رفيع، وتذهب هي  إطار معرفيٍّ  األمر في 
إلى  تهبط  المثيرة،  األسئلة  من  بوابل  تُمطرنا  أن  قبل  زعمي 
مصاف االتهام للعيبي الذي كتبْت هي عنه مرَّة بحماسة كبيرة 
واستلهمت الحقاً من قصيدته »قراطيس العائد« )2003( فكرة 
القهقهة في عنوان ديوانها األول: »وطن هه أكاد أن أضحك«، 
دون أن تقول لقرائها، ودون أن أُذكِّرها أنا أيضاً بذلك من باب 
المحبّة والتسامح. ال تليق هذه التفصيالت بالثقافة كما أعلم، 

لكن تهاني فجر تدفعنا دفعاً إليها لألسف البالغ.
األمر الجدير بالقول، بل الجذري في نهاية المطاف، إن كيليطو، 
سواء سبقتُه في الكتابة عن الرجل أو سبقني، ال يعتبر أبا العبر 
سوريالياً، بينما أقترح أنا هذه الصفة له انطالقاً من معطيات 
لم يكن هو ليهتم بها أبداً: الكتابة اآللية، والتوقُّف عند الُمَحال 
النحو واللعب بالمفردات. هذه بعض  = المستحيل وتجاهل 
تبدو  ال  كلها  وهي  اعتباري،  مثل  العتبار  األساسية  العناصر 
بمشكلة  المهتّم  كيليطو؛  الجليل  أستاذي  عمل  في  شاخصة 
الهزل وليس الخيال السوريالي الشاخص، حسب موقفي، في 
النثرية  أعماله  من  تبقى  ما  وفي  الشعرية  العبر  أبي  أعمال 
التي يُوردها كتاب اآلبي »نثر الدر« التي ال يعرفها كيليطو كما 
يبدو وال يشير إليها. وهي قضية أساسية كان على فجر وحاتم 

التثبُّت منها قبل كتابة مقاربتَيهما غير الدقيقتَين.
اليوم على النت فقط،  ثلَّة من كتَّاب  وفي ظّني، فإن اعتماد 
ما  قبيل  إشكاليات من  إلى  يقود  ما  والزعم خالف ذلك، هو 
تكتبه فجر وحاتم، خاصة في المقاربة بين عملي المستند إلى 
»نثر الدر« أيضاً وعمل كيليطو الذي ال يُشير إلى »نثر الدر«. 
ومن أجل معرفة هذا الكتاب وطبعاته وأهميته الكاملة مقارنة 
بأغاني األصفهاني، نحتاج إلى مقال آخر سنشرع به قريباً، علَّه 

يفيد في السياق الحالي.
إذا لم تُقنع هذه العناصر تهاني فجر ويوسف حاتم فإن عليهما 
وعليَّ أن ننشدَّ إلى السجال الرفيع وحده وليس إلى شيء سواه، 

انطالقاً من العناصر الموضوعية المذكورة.
هذا األمر كلّه ال عالقة له من قريب أو بعيد بتنكُّر أدونيس 
لمرجعياته الشعرية والمعرفية؛ الفكرة التي تنطلق منها تهاني 

فجر عند كتابتها الحالية عني، ومقاربتي بصنيعه.

من اليمين:
أبو العبر الهاشمي 
ألسامة بعلبكي، 
غالف كتاب 
»السوريالي األول« 
لشاكر لعيبي.
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كان حظُّ الشاعر السوداني توفيق صالح جبريل كبيراً 
في تمتُّعه بصحبة خيرة أدباء السودان وشعرائه في 
محمد  )أحمد  العشرين  القرن  من  األول  النصف 
صالح، خليل فرح، محمد سعيد العباسي(. وكذلك كان حظُّه 
إلى  طريقه  وجد  حيث  الشعري  إنتاجه  ُجلِّ  نجاة  في  كبيراً 
السودانية«  الوثائق  »دار  في  بعد  من  واإلي��داع  التحقيق 
الشعراء  من  الكثير  شعر  باالندثار  د  ُهدِّ أو  اندثر  حين  )في 
واالهتمام  النقد  من  كبيراً  ديوانه  حظُّ  وكان  السودانيين(. 
ا حظه في متاع الدنيا فقد كان  وكذلك النقد األكاديمي... أمَّ

ضئيالً؛ غالبه الداء ومات ُمدقعاً.
الشعراء  من  الكثير  السودانية  األدبية  الحياة  عرفت  لقد 
الموهوبين الذين ال يمكن الوقوف على أهمية شاعريتهم وال 
في  إسهامهم  على  الوقوف  ر  يتيسَّ وال  دراسة شعرهم  تمكن 
التاريخ األدبي للشعر السوداني المعاصر ألنهم - ببساطة - لم 
يحظوا بإمكان طبع أعمالهم الشعرية. وفي حالة توفيق صالح 
جبريل أمكن جمع وإصدار أغلب ما نظمه من شعر، إذ طُبع 
ديوان شعره »أفق وشفق« في العام 1972 بأجزائه األربعة التي 
ة تحقيق  اً شعرياً. وقد قام بمهمَّ حوت زهاء ثالثمئة وثمانين نصَّ
د. محمد  المرحوم  بارز هو  مؤرِّخ سوداني  وتوثيقها  أشعاره 
إبراهيم سليم وشاعر سوداني بارز هو المرحوم محمد صالح 
حسن، وُجِمعت ُمسوَّدات أشعاره في »دار الوثائق المركزية« 
العام 1968، وحملت الطبعة األولى لديوان شعره تاريخاً يعود 
ى المحققان مهمة التدقيق فتناولوا  إلى العام 1991. وقد تعدَّ
شخصية الشاعر وطبيعة شعره، فأشاروا إلى نمطَين من شعره: 
التقليدي أي ما يُماثل شعر شوقي وحافظ ويتميّز بالصناعة، 
ونمط آخر من الشعر الوجداني الذاتي ويمتّد إلى المشكالت 
والمدن  والمرض  والخمر  والذكريات  والصداقات  الوطنية 
قان على موضوعات  الجميلة مثل مدينة كسال. وعرَّج المحقِّ
التحقيق. وما ال  شعره، وهذه مسائل نقدية ال تندرج تحت 
شك فيه أن أبي سليم وصالح حسن - بجمعهما لهذه الثروة 
الشعرية - حفظا مصدراً مهماً للتاريخ األدبي للشعر السوداني 

في بدايات القرن العشرين.
ُجِمع  فما  أعمق،  هو  ا  عمَّ تكشف  الفاحصة  النظرة  أن  غير 
اقتصر على  الذي  االستعماري  والتعليم  الديني  التعليم  حول 
اإلدارة  يساعد  محلِّي  كادر  لخلق  الالزمة  الحديثة  المعارف 
االستعمارية، يُبيِّن أن التحديث كان محدوداً وأن األثر الثقافي 

كما  السودانيين وشعرهم.  على  كان ضئيالً  الصناعي  الغربي 
أنه يكشف ُعمق الصراع بين ما هو تقليدي وما هو حديث 
وما هو محلِّي وما هو كوني من المؤثرات الفكرية والثقافية. 
وأخيراً يكشف ُضعف الحياة االجتماعية والثقافية والسياسية 

في بدايات القرن العشرين.
وعبر ما ُجِمع من شعر جبريل يمكن تتبُّع تمايز أنواع الشعر 
السوداني بعضها عن البعض اآلخر: بروز الشعر الفصيح وتطوُّره، 
ا  واستخدام صور وجماليات متطوِّرة، وتميَّز الشعر الفصيح عمَّ
هو تراثي وشعبي وتباينه عن شعر المدائح والشعر الغنائي 
والعاطفي والدوبيت وسائر أشكال النظم في سودان نهايات 

القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.
لقد انتهى شعر توفيق صالح جبريل إلى عهد بدايات القرن 
الماضي وتعاظم إبَّانه أثر االستعمار الغربي والثقافة الغربية. 
والعلمية  التقنية  بالتطوُّرات  والشعر  الشعراء  تأثر  كذلك 
بسرعة  تالحقت  التي  التطوَّرات  - وهي  واإلعالمية  والثقافية 
حياة  على  األثر  معظم  وتركت  العشرين  القرن  إبان  هائلة 
وثقافة وأدب وشعر السودانيين. وهكذا فإن حياة وشعر جبريل 

يرويان بعض أوجه التماس بين السودان والعصر الحديث.
ل إلى إحساس بُهويَّة  وتُلَمس في أشعار جبريل محاوالت التوصُّ
موضوع  على  تُركِّز  المحاوالت  وكانت هذه  سودانية.  وطنية 
م والتخلُّف في مجال الثقافة واألدب  التعارض في ما بين التقدُّ
واألدب  العوام  »ثقافة  يُعدُّ  ا  عمَّ شعره  اختلف  وقد  والشعر. 
نهايات  في  المعروفة  اآلداب  وهي  الفلكلوري«،  أو  الشعبي 
ن شعره،  القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين... وتضمَّ
مثل الشعر المنظوم في عشرينيات وثالثينيات القرن العشرين، 
التي واجهت  المشكالت  االجتماعي وفي  الواقع  َن في  التمعُّ
السودان تحت السيطرة االستعمارية. وفي فحص ذاك الواقع 
الخاضع لالستعمار نهَج هؤالء الشعراء نهجاً معاصراً، وخلصوا 
العقول  جعلوا  وعبرها  أشعارهم،  في  مستحدثة  أبعاد  إلى 

السودانية تدرك الطبيعة الفظَّة لالحتالل االستعماري...
وتمَّ التعرُّض لسيرة توفيق صالح جبريل وشعره في دراسات 
أدبية ونقديَّة قام بها سودانيون )محجوب عمر باشري، صالح 
الدين الملك، هنري رياض، محمد محمد علي، عباس محجوب، 
)د. مصطفى  نقاد عرب  أنجزها  وأخرى  عثمان يس(،  محمد 
عن  أكاديمية  دراسات  ُوجدت  كذلك  بدوي(.  وعبده  هدارة 
التجديد الشعري  تجربته. وتناولت هذه الدراسات مشكالت 

أن  على  أجمعت  وقد  الفصيح،  الشعر  من  سياسي  هو  وما 
شعر جبريل حوى بعض االستنتاجات في ما يتعلَّق بالسياسة 
والمجتمع في سودان أوائل القرن العشرين. وعلى أن شعره 
التاسع  القرن  إبان  لما ُعرف من نظم  المغاير   - الجديد  فيه 
عشر، المرحلة السابقة الحتالل البالد. وأن هذا الشعر يحمل 
تأثير العصر الحديث )ثقافة الغرب الصناعي والشرق العربي 
الناهض(، وكذلك فيه نقد الحياة وله جماليات جديدة وفيه 
إمتاع. بل إن هذه الدراسات الحظت أن الشعر السوداني كان 
قد انتعش في ظروف وجود شعراء مثل التجاني يوسف بشير، 
محمد  أحمد  أنيس،  إبراهيم  القاضي،  الوهاب  عبد  محمد 

صالح، إلى جانب توفيق صالح جبريل.
ًة حول حياة الشاعر  لقد جمعت هذه الدراسات حقائَق جمَّ
شعره.  ُجلَّ  على  ووقفت  العملية(  وحياته  تعليمه  )أصوله، 
الشعر  تطوُّر  حول  ة  مهمَّ حقائق  على  الوقوف  فاتها  أنه  إال 
السوداني )الشعر الفصيح( الذي أضحى الُمحبَّذ لدى الصفوة 

السودانية، بل أضحى أهم آدابها طوال القرن العشرين.
ولما كان التعليم االستعماري محدوداً )اقتصر على المعارف 
اإلدارة  يساعد  محلِّي  ك��ادر  لخلق  الضرورية  الحديثة 
األثر  قلَّ  وبالتالي  محدوداً،  كان  التحديث  فإن  االستعمارية( 
السودانيين.  على  الصناعي  الغرب  وثقافة  لفكر  الثقافي 
مثالً(  )اإلنكليزي  الغربي  بالشعر  معرفتهم  قلَّت  وبالتالي 
واستعاضوا بشعر الشرق العربي الناهض والمتأثر بالرومنسية 
اإلنكليزية والفرنسية )ُعرف الشعر الغربي عبر تراجم وأشعار 
التي  القليلة  الحديثة  المعرفة  كانت  العربي(.  الشرق  أدباء 
الذي هو حديث، كفيلة   - التعليم االستعماري  اكتُسبت من 
بعصرنة شعر العشرينيات والثالثينيات. وبعصرنته بدأ الشعر 
المنظوم بالعربية الفصحى وبجماليات وفكر عصريَّين، بدأ في 
التمايز عن أنواع الشعر السوداني األخرى - التراثي والمنظوم 
والترانيم  واألغاني  والدوبيت  )المدائح  السودانية  بالدارجة 

الخاصة بثقافات وأقاليم السودان(.
كل هذا االهتمام بتوفيق صالح جبريل، يسمح لنا بإضافته إلى 
قائمة الشعراء السودانيين من الطراز األول، وبالطبع لم يكن 
أعظمهم، إال أن شعره فيه الكثير مما يُعين على الوقوف على 
الحياة األدبية والتاريخ األدبي للشعر في السودان عند بدايات 
القرن الماضي. وقد اكتسب شعره أهمية حقيقية إذ نمَّ عن 

قيمة كبيرة في التاريخ األدبي للشعر الفصيح في السودان.

توفيق صالح جبريل... وانتصار الشعر الفصيح في السودان

إضاءة

أحمد عكاشة أحمد فضل اهلل

التقيُت  جداً،  المثير  الغامض  الكائن  هذا  »الحزن، 
به أول مرَّة عندما صاحت والدتي في ذلك المساء 
بجملتها العظيمة: يمكن دا الموت. ثم لم تقل شيئاً 

في ما بعد«.
عبد العزيز بركة ساكن

أتيت  أين  بابُه إن خرجَت أو طرقَت، وال يسألك من  يلومَك 
ومتى دخلت. روحه كالنسيم، تشعر بدفء يَديه في سالمه 
الرحيب، صديق نهر ستيت. أحالمه كبرت منذ أن كتب »على 
أن عرف كيف يكتب  األرصفة« و»الطواحين«، ومنذ  هامش 
رواية سودانية... إنه عبد العزيز بركة ساكن الذي ولد في كسال 
أكيداً  ليس  األمر  ألن  »حوالى«،  وأقول:   ،1963 العام  حوالى 
له في المدرسة حاملًة معها شهادة  فوالدته عندما ذهبت لتُسجِّ
متآكلة  وهي  العجوز  القطية  قش  من  أخرجتها  التي  ميالده 
األطراف بفعل نمل األرضة، طلب منها مدير المدرسة أن تأتي 
بشهادة جديدة، فما كان منها إال أن ذهبت إلى القموسيون 
الطبِّي في مدينة القضارف. فنظر الطبيب إلى الشهادة دون أن 
يُكلِّف نفسه عناء النظر إلى تاريخ الميالد أو الرقم المتسلسل! 
فطوى الشهادة بين يَديه رامياً بها في سلَّة المهمالت، وأخرج 

شهادة تقدير العمر، وكتب عليها: ولد في العام 1963م!
وما أن صار هذا التاريخ رسمياً حتى تمَّ قبوله بمدرسة القضارف 
السجون  قشالق  إلى  المدارس  أقرب  وهي  »أ«،  االبتدائية 
حيث تسكن أسرته، فوالده بركة ساكن كان يعمل شرطياً في 
القضارف  ثم  إلى كسال  السودان  غرب  من  وانتقل  السجون، 
بحثاً عن حياة جديدة في ما ُعرف بينهم ب�»دار صباح« وهي 
على  الشرق  إلى  الغرب  من  القادمون  أطلقها  التي  التسمية 
الغرب طبعاً(. فجاءوا متتبعين  السودان )ما عدا  كل مناطق 
حكايات السابقين لهم في دار صباح، حين كانت لهم لغتهم 
المختلفة، فتجدهم يستخدمون عبارات غير مطروقة في غرب 

السودان، كما أن مظهرهم فيه عناية جعلتهم أكثر أُبَّهة.
حكايات  صادف  المدرسة،  العزيز  عبد  الطفل  دخول  بعد 
جديدة في حياته ومأل، مع صديقه حمد الفوراوي، المدرسة 
كل  جلدة  نصيبهما  فكان  المدينة،  أسواق  حتى  اتَّسع  شغباً 
ليتجوَّل  »يزوغ«  أو  يغيب  وبدأ  الصباحي.  الطابور  في  يوم 
السوداني  الفول  المحاصيل يخطفان  هو وصديقه في سوق 
والصمغ العربي من ِقفاف النساء الالتي يُغربلَن الفول... وتبدأ 

المطاردات، واستحالة القبض عليهما، فيعودان إلى المدرسة 
ويسأالن عن الذي فات من دروس.

الدرس  من  أهم  العزيز  عبد  لدى  ية  الحرِّ عن  البحث  كان 
القراءة  عرف  االلتقاط  على  القادر  بذهنه  لكن  والتحصيل، 
والكتابة، وتفوَّق على أقرانه، وبدأ يقرأ قراءة تجاوزت سنين 

عمره.
عرف عبد العزيز مع شقيقته محاسن، والتي ظلَّت مالزمة له 
في الحروب االفتراضية ضد أبناء القشالق، كيف يحيالن الحياة 
إلى متعة، مثلما أحال هو أيضاً نبات الكول إلى بيوت عديدة 
تأتي على شكل قطاطي ورواكيب، وفي أحايين أخرى يُهندس 
منها سوقاً أو مدرسة. وصار األمر عنده محبَّة انتقلت معه إلى 
خشم القربة والتي شيَّد فيها بيته بنفسه بمساعدة األصدقاء. 
ومع محاسن شاهد أيضاً الشياطين ألول مرَّة في حياته: »كنت 
صت لنا، وعندما  وشقيقتي محاسن ننام سويَّة في قطية ُخصِّ
حول  وتدور  تدور  الجيران  بنت  يومياً  أشاهد  المساء،  يأتي 
القطية - من الداخل - ما بين األسرَّة والحاجيات الموجودة، 
بعد  إال  أتكلَّم  ال  صامتاً  جعلني  عظيم،  بخوف  أشعر  كنت 
ثالثين عاماً، حيث حكيت لمحاسن بداعي استدعاء الذاكرة... 
ففاجأتني بأنها كانت ترى ما أرى! فضحكنا وعرفُت أيضاً أن 
البيت لم يستقّر فيه ِمن بعدنا كائٌن من كان، ألن الشياطين 

ل حضورها فيه، فُهجر وبات صقيعاً«. ظلَّت تُسجِّ
ووالدته مريم بت جبرين، التي مازحته مرَّة بأن تلك الشياطين 
لت كل أعباء التربية، وأحاطته  هي ملهمته في الكتابة، تحمَّ
ه  أمِّ بفضل  لآلخرين  ُمحبَّاً  فنشأ  والعناية،  بالمحبّة  وأشقاَءه 
التي أبعدته عن كل ما يجعل اإلنسان شائها ومحبطاً، خصوصاً 
بعدما فقد أباه. كانت تقوده من يده في اإلجازات المدرسية 

ليتعلَّم صنعة الحدادة مرَّة، والبناء مرات، وكذلك الخياطة.
بعد حياة حافلة بالتعب انتقل عبد العزيز إلى خشم القربة 
فت  مع أسرته، وهناك التحق بالمرحلة الثانوية. وهناك تكشَّ
له أسرار الكتابة... منذ أن عرف نهر سيتيت المليء باألساطير 
النهر«،  »تحت   1980 سنة  رواية  أول  ليكتب  دفعته  والتي 
فشياطين القضارف طاردته حتى نهر سيتيت الذي كان يخاف 
عند  تسكن  جّنيات  هنالك  إن  ويقال  ليالً،  زيارته  من  الناس 
أشجار العرديب المجاورة له، وفي أعماق النهر أيضاً. ويحفظ 
مشاهدات  عن  القصص  عشرات  القربة  خشم  في  الناس 

للجنيات على شاطئ النهر.

ولخشم القربة أساطير نُسجت حول اسمها. البعض يقول إنها 
الً وردوا نهر  منطقة طوفان، والبعض اآلخر يقول إن عرباً رُحَّ
سيتيت فالتقاهم همباتة، في ذلك الزمان، بعيد النهر. فطلبوا 
الواردين،  األعراب  فرفض  ماء،  من  يحملونه  ما  يعطوهم  أن 
فأخذ الهمباتي إحدى قرب الماء وقطع خشمها بسكين وهنا 
دارت الدائرة. وعندما سأل الناس عن أسباب المعركة قيل لهم 

يت. بسبب »خشم قربة«، وهكذا ُسمِّ
كما يقال أيضاً إن شكل النهر الذي يُشبه خشم القربة بمنحناه، 
كمدينة  نمت  قد  القربة  خشم  وكانت  التسمية.  سبب  هو 
الية في ستينيات القرن الماضي، لكنها كقرية ُوجدت قبل  عمَّ
مملكة  من  جزءاً  كانت  حيث  السنوات،  بآالف  التاريخ  هذا 
سقط  وقد  ذلك  غير  اسمها  يكون  وربّما  الحبشية،  أكسوم 
تدعنا  فلن  القربة  خشم  تاريخ  تركنا  وإذا  الذاكرة.  بسقوط 
شخوصها الُمدهشة مثل: طيارات العتالي، وأوكير الذي يمشي 
مشواراً واحداً في يومه يبدأ من بيته في حي الوحدة وينتهي 
بكبمو فور، وسيّدة كبسون، وعمر العلمين العب الكرة الشهير، 

والشاعر بابكر الوسيلة، والقاص واإلذاعي عصام أبو القاسم...
وبحثاً عن فضاءات تتَّسع لخياله الرحب سافر عبد العزيز إلى 
أسيوط التي جاءها وقد قرأ كتباً كثيرة وكتَب قصصاً وروايات 
اها »تمارين«. أسيوط هي المكان الذي وجد  صغيرة أولية سمَّ
فيه الكتب والكتاب وكتب فيها أول رواية وأول قصة قصيرة 
وصافح فيها الكاتب درويش األسيوطي، وحضر فيها أول منتدى 
أدبي في قصر الثقافة، وشارك بأول مداخلة عن عمل أدبي في 

حياته، وقابل هناك المرأة التي تزوَّجها أيضاً.
»شاركُت كذلك في مسابقات النص المسرحي وأخذت الجائزة 
األولى في المرات األربع التي شاركت فيها، وُمثِّلت لي مسرحية 
»من أجل البدء« في مسرح قصر ثقافة أسيوط، وأصدرُت أول 

كتاب وهو مجموعة مسرحية بعنوان: طقوس العودة«.
 1989 العام  قصيرة  قصة  أول  ساكن  بركة  العزيز  عبد  ونشر 

بعنوان »صنم« في مجلة »الناقد« اللندنية.
وفازت روايته »الجنقو: مسامير األرض« بجائزة الطيّب صالح 
»المجلس  حظرها  ما  سرعان  لكن   ،2010 األول  تشرين  في 
الفنية واألدبية« بتهمة »اإلخالل بالقيم  االتحادي للمصنَّفات 
الدينية أو اآلداب العامة«! وقد قوبل هذا الحظر برفض واسع 
من »اتحاد الكتّاب السودانيين«. وستصدر هذه الرواية قريباً 

لدى »دار الغاوون«.

عبد العزيز بركة ساكن... ساكن األمل

بورتريه

مصعب محمد علي
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ال تحتاج مونيكا بيللوتشي أن تقوم بدور عاهرة كي 
تُطلق نفير الليبيدو لدى مشاهديها. لكن صار أن 
حضرُت فيلمها »?Combien tu m’aimes« )بكم 
أو  العقلية،  السالمة  من  أدنى  بحدٍّ  منه  وخرجت  تحبّني؟( 

، ألكتب الحقاً هذه المقالة. هكذا ُخيِّل إليَّ
تسكن دانييال )مونيكا( مع صديقها - زبونها سابقاً - المريض 
اآلخر  وهو  وصديُقه،  الخاص  طبيبُه  يمّل  ال  والذي  بالقلب، 
يريد مضاجعة دانييال، من اإللحاح عليه بأال يُمارس الجنس مع 
أي امرأة كانت كي ال يتعرَّض لنوبات قلبية. فكيف إن كانت 
صديقته دانييال )أي أن تكون مونيكا، وتكون فوق ذلك عاهرة( 

المالحظة األخيرة مّني وليست من الطبيب.
الحقاً، وأثناء زيارة الطبيب لصديقه، يعترف األخير 
بأنه ودانييال قد مارسا الجنس، فيضطر الطبيب إلى 
قياس ضغطه، ويسأله إن كانا »مارسا الحب« في 
فتفّز   - ربّما  دانييال  لخياالته عن  ليُؤثِّث   - الغرفة 
البيللوتشية!(  البراءة  لتلك  )ويا  دانييال  الست  له 
وتجيب بأنهما كانا في السيّارة، وأنهما بالتالي مارسا 
الناس  يمارس  السيّارة  ففي  الحب،  وليس  الجنس 

الجنس، وفي الغرفة يمارسون الحب.
لفتني  ما  أكثر   - مونيكا  ُعهورة  بعد  من   - وهذا 
 have sexو  make love بين  الفرق  الفيلم:  في 

باللغة  عبارة  أستحضر  أن  حاولت  وبالفرنسية.  باإلنكليزية 
العربية تقابل ال�make love \faire l’amour هذه، لكني لم 
آليّة سطحية  ترجمة  تبدو  والتي  الحب«  »ممارسة  غير  أجد 
عبارة  كونها  أكثر من  الفرنسية،  أو  اإلنكليزية  للعبارة  َحرفية 
لة في لغتنا الُمشبعة بالفحولة والعنفوان، يُضاف  عربية متأصِّ

إليها التعبير السوريالي »طارح الغرام«.
للموضوع أبعاد سيكولوجية قد تكون ُمقلقة إن خلت لغتنا 
لة فيها وليست مستحدثة، تدل على  من عبارات، متأصِّ حقاً 
الجنس بأنه عملية ممارسة فعلية للحب تحوي عناصرها الثالثة 
حسب ثيودور رايك: الحب )العاطفة والحنان( والجنس )الحافز 
الغريزي( واألنا )الرغبة في تملُّك الشريك وكذلك الرغبة في 
أن يكون الشخص مرغوباً(، وليس مجرّد عملية تفريغ فيزيائي 

لتوتُّر داخلي، كما يفعل الفرنسيون في السيّارات عادة.
فور انتهاء الفيلم هرعُت إلى مكتبتي؛ إلى »القاموس الجنسي 
الً أن أجد شيئاً »حبيّاً« أكثر من كلمة  عند العرب« تحديداً، متأمِّ

»ضاجع« مثالً، لكني وجدت كل الحماسة والعنفوان العربيَّين 
فهي  شروحها  أما  الممارسة،  هذه  على  الدالة  الكلمات  في 

انتكاس بحدِّ ذاته. ومن هذه الكلمات/ األفعال مثالً نقرأ:
بضع، بطش، بغل، بيظ، جثم، جخع، جظظ، جلخ، جلد، حرث، 
حرق، حشأ، حفر، خجأ، خجج، خرط، خرق، خفج، خقق، خوش، 
دحس، دسس، دعس، دعمظ، دكك، دهك، ذقط، ذغغ، رطم، 
رفش، ركب، زخخ، سطا، شأز، صلب، ضهز، طبز، طخخ، طرق، 
طعج، طعن، طفش، عرفج، عزط، عفص، فتح، فرم، قرف، كبس، 

لزق، لقح، معس، معط، نخج، نيك، وأد، وطأ... إلخ إلخ.
قلُت لنفسي: ما لك غير كتب التراث يا ولد. ففتَّشت سريعاً 

في »رجوع الشيخ إلى صباه في القّوة على الباه« و»أوقات 
و»كتاب  الخاطر«  نزهة  في  العاطر  و»الروض  النكاح«  عقد 
اإليضاح في علم النكاح« وغيرها، لكني - والعزّة للمسلمين - 
لم أجد ضالتي. فحاولت ألسابيع أن أغضَّ النظر عن الموضوع 

وأتناسى ما سمعته في الفيلم.
الجنسية«  العالقات  »سيكولوجيا  كتاب  أقرأ  كنت  فترة،  بعد 
لثيودور رايك، الكتاب صدر في الخمسينيات، ورايك هو من 
رايك  يذكر  عنه.  يرتدَّ  أن  قبل  شلَّته  من  وكان  فرويد  تالمذة 
في فرضياته أن الشعوب البدائية كانت تُمارس الجنس كحاجة 
غريزية فقط، وأنه لم يكن هنالك ما يُعرف اليوم بالحب، وأن 
الحب تطوَّر مع الزمن، وأنه إنتاج حضارة وثقافة، وبالتالي هو 
مة  المتقدِّ أو  الحضارية  المجتمعات  في  وتعقيداً  تطوُّراً  أكثر 
منه في المجتمعات البدائية أو المتخلِّفة. وكي تفرح النساء، 
الحنان  الرجل  علَّمت  من  هي  قديماً  المرأة  إن  أيضاً  قال 
عنف  وطأة  من  تُخفِّف  كي  الجنسية  العملية  في  والعاطفة 

العملية  أثناء  التي كانت تسيطر  وسادية و»َجحَشنة« الرجل 
الجنسية )ولم تفعل ذلك حباً في الحنان(، وهذا الحنان كان 

أساس ما تطوَّر الحقاً ليُعرف بأنه الحب.
وهي  الكتاب.  من  ة  عدَّ لفصول  تلخيصي  فقط  هذا  حسناً، 
أميل  أني  غير  صحيحة،  بالضرورة  ليست   - الفرضيات  أي   -
إلى تصديق مسألة اختراع النساء للحب كونه أتى عن ذكاء 
ودهاء )عن حق طبعاً(. ورايك نفسه يقول إن ما يطرحه مجرَّد 
فرضيات سيكولوجية قد تُفنَّد بغيرها. زِد على ذلك أن رائحة 
عنصرية وطبقية فاحت من كتاب رايك هذا، الذي قال أيضاً إن 
الحب يكون أقل تطوُّراً عند األقليات وبعض األعراق والطبقات 
الفقيرة وفي الشرق إجماالً! وإن ذلك ينعكس على 
إلى  أرجع  جعلني  ما  وهذا  الجنسية!  ممارساتهم 

الفيلم وإلى عبارة دانييال.
علِّي  كتبي  إلى  ثم  إليهما،  الرجوع  من  بد  ال  كان 
أجد شيئاً في لغتنا يدّل على أننا لسنا من يفعل في 
الغرف فقط ما يفعله الفرنسيون في السيّارات، وأن 
الحب عندنا، وبالتالي »ممارسته«، ليس - إن صّحت 
فرضية رايك - أقل تطوُّراً وأكثر بدائية، وكأننا نتكلَّم 

على عمليات تخصيب اليورانيوم.
رايك  عبارة  صّحة  أفترض  ال  حال  كل  على  لكني 
العنصرية، وأفترض فقط صّحة عبارة دانييال العاهرة. 

فليَِحل رايك إذاً »عن سما« هذه األسطر!
 make love أما بخصوص عبارة دانييال، وإن كان ثّمة ما يقابل
بيللوتشي  مونيكا  أّن  استثناء،  دانييال  أّن  فسأعتبر  لغتنا،  في 
استثناء وأنها حين تقوم بدور عاهرة ستُوِجد فرضياتها وقوانينها 
الخاصة وال حاجة ألن تكون هي »االستثناء« حينها، وعليَّ أن 
أبحث أكثر في لغتنا كي أجد ما يتفق ومنطق تلك العاهرة 

دانييال، فأطمئن لحالنا.
لكن لحظة. حسب رايك هذا، فإن الجنس عند العاهرات هو 
أنه، ضمناً،  الحب واألنا، أي  جنس محض، يخلو من عنصَري 
من نوع »السيّارة« وليس »الغرفة«. طيّب، لكن صديق دانييال 
حينها كان قد أصبح صديقها ولم يعد زبوناً عندها، وهي، أصالً، 
تسكن عنده. إذاً، فعليّاً، لم تكن مونيكا تقوم بدور عاهرة في 

الفيلم، بل كانت تعتني بصديقها »العكروت«.
إذاً، ما هي مشكلة رايك مع مونيكا بيللوتشي؟ أففف. خلص، 

سأُنهي المقالة هنا، وانسوا الفقرة األخيرة تخرجوا سالمين.

مونيكا بيللوتشي وفحولة تراثنا اللغوي

رأي

سليم البيك

»في البدء«
كانت الخطوط البيضاء المتفرِّعة من العدم

تتقارب بسرعة مطَّردة
آملًة أن تتَّصل أطرافُها النامية ببعضها

لتكوِّن أولى المساحات
في ذلك الطور من النمو

لم تكن الغرفة
سوى فكرة خارقة

لها ال يمكن للحياة أن تتحمَّ
ولكنها اآلن حقيقيّة وموجودة

وتحترق في هذه اللحظة

ادة الشرقيّة تشتعل النيران أسفل السجَّ
وتتصاعد الموسيقى المجهولة في وقار...

»كّل األشياء تتداعى«
المقعد الخشبّي

سة على الطاولة األرواح الُمكدَّ
عيِّنات الزمن

األسطوانات الالمعة
بة كثعلب المرآة الُمتأهِّ

خزانة األقنعة

األشكال لم تعد قادرًة على اكتناز اللون!
ينضغط الحيّز... يختنق الفراغ

وتُوشك قوَّة الجذب الهائلة على ابتالع الجهات
.

ها هو العدم األعمى
العائد من المكامن القصوى للظالم
الُمتسرِّب عبر منافذ اللهب الخفيّة

يُحاصر الغرفة المتهالكة بأطرافه األفعوانيّة

ويسحقها كوحش أسطوريٍّ
ال يعرف الرحمة

... ثّم يتوارى في اآلفاق
.

ومن آثار انتقاله المهول
ترتسم حدود الغرفة

من جديد.

الغرفة المحترقة

قصائد

محمد الضبع

مع أنّهم...
يتظاهرون  كانوا  ما  كثيراً 

بالسعادِة
ويفقأون أعين البالونات ب� َحزم

إضافًة إلى رقصتهم الغبيَّة
عندما يقول أحد منهم كذباً

ية. إنه يتنفس حرِّ
مستشهداً بأثر األصفاِد على روحه

وبُقع الدم الكاذب
على طوق قلمه.

لكّنهم دائماً ما ظلُّوا
يالحقون الثواني بواقعية

ويصرخون فعالً!
عندما يغرق أحٌد في الشك

أو يحاول تصحيح قوام األبدية.

ثم إنهم...

غالباً ما كانوا يرتدون أقنعتهم الجلدية
ُمعبِّرين بصراحة

ال يمكن كشفها بأجهزة قياس الخبث
عن دهشتهم المصطنعة

وانفعالهم الالمبرَّر...
قهم بكوني ال أُصدِّ

- برغم استمرار صوت الرنين 
في كعب دماغي -.

وكعادتهم...
َسينِسبون أحَد األعمال اإلعجازية

إلى ِسيَرهم
مثل

أن دانتي كتَب كوميدياه
في فناء منزلهم

أو أّن الشمس تتعامد كل عاَمين
على تلفازهم.
ا يستدعي ممَّ

حضور الخبراء الشرعيين
والعلماء ال� جداً محترمين

الذين بدورهم
في  وكثيراً  قليالً  قوَن  ويُحقِّ سيبحثوَن، 

ت السجالَّ
وفي جنوِن األدوات

وبعدما تسحل خالياهم العصبية
سيعلنون فشلهم في التأكد

وينصرفون...
وآذانهم تقطُر من عرِق الخجل

ولكن...
قهم في حاٍل واحدة يحدث أن أُصدِّ

أن يُقسموا على أرواحهم
أنني الوحيد

الذي اكتشف أنه لم يقابلهم مصادفة
على اإلطالق
ولو لوهلة...

كائنات ال تتحدث مع أحد سواي

محمد رضا

فوق  ال��راق��د  للجندي 
التلّة،

ق  تُحدِّ ع��ي��وٍن  بياض 
بخالقها

بارودٌة وبقايا سيجارٍة،
دان بجانب سترته... تتمدَّ

للنهر الجاري تحت قدَميه،
هديٌر حزين

كحزن امرأٍة كبرت لتوِّها
لورود الموتى ُحمرة طازجة

كالدم السائل من أعلى جبينه،

ذات موت...
لزقزقة العصافير نغمة أُورغ قديٍم

يعزف
requieme بال اسٍم،

له -
لمن ال اسم له...

للجسد النحيل زرقٌة،
كاختناق األوكسجين

في الرئتَين،
على حافة اللحظة األخيرة...

الطائرات تُغطِّي السماء،

طيوراً جارحًة تبحث عن فريستها
...

كانت له أحالم كبيرة
بِكبر حجم بذلته

تلك التي كانت دائماً
ليست على قياسه...

في السترة المجاورة صورة قديمة،
لحبيبٍة يافعٍة،

كانت - ذات زماٍن -
تنتظر عودته.

أسمى العطاونة
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ضمن البقيَّة الباقية من طالئع الشعراء الذين أثَّروا 
العربية،  الشعرية  الحداثة  مسيرة  في  وساهموا 
بين  عاماً(   81( ُعمراً  األكبر  أدونيس هو  أنَّ  أعتقد 
الشعراء العرب البارزين ممن ال يزالون على قيد الحياة. أنسي 
الحاج مضى من عمره حتى اآلن 74 عاماً، وهو بذلك أصغر من 

أدونيس بسبع سنين ِخفاف.
فؤاد  الشاعر  رحيل  األول  أمَرين:  حدوث  بعد  بذلك  فكَّرُت 
الذي  الصوفيِّ  ذلك  عاماً.   81 عن  الفائت  أيّار   14 في  رفقة 
رافق أدونيس ويوسف الخال وأنسي الحاج وشوقي أبي شقرا 
وغيرهم في تأسيس مجلة »شعر«، وآثَر اللجوء إلى المناطق 
« حسَب  كينة و»خربة الصوفيِّ الظليلة والكتابة في ِخباء السَّ
معمعان  في  الدخوِل  عن  بمنأى  كتبه،  من  واح��ٍد  عنوان 
المساجالت التي دارت رحاها منذ ذلك الوقت. أّما األمر الثاني 
فهو استعادتي مرًَّة أخرى قراءَة ما تناقلته وكاالت األنباء قبل 
األميركي  الباحث  به  قام  طريف  بحٍث  عديدة حول  سنوات 
وأستاذ علم النفس في معهد بحوث التعلُّم بجامعة كاليفورنيا 
أديباً  ي سيرة 1987  جيمس كوفمان، من خالل دراسة وتقصِّ
بينهم روائيون وكتَّاب مسرحيون وشعراء ذوو مرجعيات ثقافية 
والصين  المتحدة  )الواليات  متباينة  وجغرافية  عرقية  وأصول 
وتركيا وأوروبا الشرقية( منذ العام 390 ميالدية وحتى أواخر 

عدد  على  التركيز  عبر  وذلك  العشرين،  القرن 
السنوات التي عاشها كلُّ واحٍد من هؤالء الكتَّاب 
أعمارهم.  ط  ثم إحصاء متوسِّ على حدة، ومن 
الشعراء  َمنيََّة  أنَّ  إلى  كوفمان  َخلَُص  وقد 
أي  والكتَّاب،  األدباء  من  غيرهم  قبل  توافيهم 
ُمعلِّالً  عاماً،   62.2 بمتوسط  عمراً  األقصر  أنهم 
بون أو يكونون عرضة  ذلك بأنَّ الشعراء »يتعذَّ
أو يصبحون مشهورين في سنٍّ  الذات  لتدمير 
مبكرة، وهو ما يجعل وفاتهم تحظى باالهتمام، 
متوسط  عن  المسرحيون  الُكتَّاب  يموت  بينما 
عمر 63.4 عاماً، والروائيون عن 66 عاماً، وغير 

الروائيين عن 67.9 عاماً«.
لسُت هنا في وارد الحديث عن ظاهرة الموت 
الُمبكِّر للشعراء دون غيرهم، فذلك مبحث ذو 
سياقات تاريخية وعلمية مختلفة نوعاً ما، عدا 
صة  عن أنه يخضع لتأويالت ومراجعات متخصِّ

العمر؟«  بِقَصر  الشعر  عالقة  »ما  مقالة  مثالً  )راجع  عديدة 
لكن،   .)2008 آب   1 »الغاوون«،  في  المنشورة  سعد  لفادي 
نتائج البحث الذي قام به كوفمان، وبإجراِء َمسٍح  ُمستضمراً 
ن  ممَّ بقليل،  تاَلهم  وَمن  العرب  الروَّاد  الشعراء  لجيل  أوَّليٍّ 
غادروا الحياة تاركيَن بصماتهم على القصيدة العربية - بألف 
وانفالتها من  الشعرية  الحداثة  ُمعطيات  العهد - ضمن  والم 
إِسار الشعر الكالسيكي وضوابطه، ياُلَحظ أنَّ أَيَّاً من السيّاب أو 
، إذ رحل األول عن 38 عاماً،  أمل دنقل لم يَحَظ باستثناٍء عمريٍّ

بينما رحل الثاني عن 43 عاماً، وهي أعماٌر قصيرٌة نسبيَّاً.
ن  أيضاً، ومن خالل إحصاء بسيط ألعمار خمسة عشر شاعراً ممَّ
خاضوا أكثر من سواهم في غمار الحداثة الشعرية العربية، 
بشكل  اختيارهم  )تمَّ  العشرين  القرن  منتصف  من  ب��دءاً 
السيّاب  شاكر  بدر  مختلفة(:  عربية  جغرافيات  من  عشوائي 
)38 عاماً(، أمل دنقل )43 عاماً(، توفيق صايغ )48 عاماً(، صالح 
عبد الصبور )50 عاماً(، خليل حاوي )63 عاماً(، سركون بولص 
 69( الحيدري  بلند  عاماً(،   67( درويش  محمود  عاماً(،   63(
)72 عاماً(،  الماغوط  )70 عاماً(، محمد  الخال  عاماً(، يوسف 
عبد الوهاب البياتي )73 عاماً(، جبرا ابراهيم جبرا )74 عاماً(، 
قباني )75 عاماً( ونازك  نزار  عاماً(،  محمد عفيفي مطر )75 
ط عمر الشاعر العربي  المالئكة )84 عاماً(... نستنتج أنَّ متوسِّ

الحديث هو 64.3 عاماً.
في  كثيراً  نشتطَّ  أن  ودون  البحتة،  اإلحصائية  الفرضيَّة  بهذه 
الحديث  العربي  الشاعر  يبدو متوّسط عمر  قراءة مدلوالتها، 
مقارباً بشكل أو بآخر لمتوّسط عمر الشعراء الذي َخلَُص إليه 
جيمس كوفمان )62.2 عاماً(، وأقلُّ من متوّسط عمر اإلنسان 
الثقافية  النظر عن مرجعياته  الحالي بغضِّ  العادي في وقتنا 
لت إلى  والعرقية والجغرافية، والذي يبلغ 67.2 عاماً كما تَوصَّ

ذلك بعض الدراسات والبحوث األنثروبولوجية المعاصرة.
من أحد الجوانب، أَجُدني مسوقاً إلى القول إنَّ تفسير هذه 
راً حول وحدِة - ال تَطابُق - الهمِّ  النتائج المتقاربة يبدو مؤشِّ
مهما  حيثما وجدوا،  عموماً  الشعراء  لدى  عري  الشِّ والهاجس 
العرقية  وأصولهم  والجغرافية  الثقافية  مرجعياتهم  اختلفت 
يُحرِّكهم  ما  بمعنى  إليها،  ينتمون  التي  التاريخية  وظروفهم 
لوحٌة  أنه  على  عر  الشِّ إلى  بالنظرة  يتعلَّق  ما  في  ويَتَلبَّسهم 
تعكس تفاصيل ومستويات الوجيعة أو الفرح. فالشاعر العربي 
ال  العادلة،  العالم  قضايا  عن  وجسداً  روحاً  ينفصل  ال  الذي 
يمتاز كثيراً عن بقيَّة شعراء العالم بمتوّسط عمره َعطفاً على 
مصداقية الفرضية السابقة، كما تسقُط عنه خصوصية العمر 
مغامرات  في  اليومي  شبه  خوضه  رغم  األقصر،  أو  األطول 
عميقة  ومكابدات  مصيرية  قضايا  مع  واشتباكه  أنطولوجية، 
الحياة  مذبِح  على  عمره  تآكل  في  تساهم 
خالصة  تصلح  اآلخر،  الجانب  من  اليومية. 
األرقام واإلحصاءات بشكلها المجرَّد كي تكون 
السائد  االعتقاد  تأكيد  نحو  ُممهِّداً  مدخالً 
)بين الشعراء خصوصاً( أنَّ عمر اإلنسان في 
حالته »الشعرية« أقلُّ من عمره في حالته 
اإلنسان  إنَّ  بمقولة  استدالالً  »العادية«، 
اغتراباً  »العادي«  سواه  من  أكثر  »الشاعر« 
ومعاناًة وانغماساً في قضايا الذات والواقع، 
ناهيك عن  أشكالها،  المستمّر على  وتمرُّده 
والموت  الحياة  ألسئلة  الدائمة  مواجهته 
لة  والوجود وما إلى ذلك. لكّنها في المحصِّ
تبقى مجرّد أرقام وخالصة إحصائيات تطغى 
عليها ظالل االحتمال والمراهنة والريبة أكثر 
من الحقيقة والصواب، وال أحد - كائناً من 

كان - يموت ناقصاً عمره.

العمر االفتراضي للشاعر العربي

شنكل

خلدون عبد اللطيف

شحنات عالقة
أهو حريٌق بعيد؟

أم أنَّ الَميالن الناريَّ للغروب
جعَل الغابة ذهبية!

مع أنَّ الفراغ رثٌّ،
وتلك التالل ال عافية فيها.

ران،  الحاجبان المتذمِّ
الضحكة الالهية،

وصدفة لم تكن تعنينا.
َجر؟ هل كانت وهماً يُراِوغ برزخ الضَّ

النّص الكالح قََصَم الفراغ المتروك لنا.
تُكلِّمني على التيَّار والريح وشحنات عالِقة،

وأنا أُخفيَك...
في الكهوف واألودية ومفردات تُحبُّها القصائد.

نبوءة ترى
ولدنا في المشهد نفسه،

حينما بدأ الصمت ينفصل عن موته.
وجهاً لوجه، نحن وصوٌر تلُد طَزاجتها.

الوقُت لن...
ينحِسر لمصلحة تعويذة الخراب.

ليس من مكاٍن للسقوط.
الشمُس ستأتي لتقول شيئاً.

ة تالٌل ال تظَهر إال عند مغيب الشمس، ثمَّ
وأساطير تئنُّ في مكاٍن بعيٍد أجوَف.

تُكلِّلها وحشٌة...
لرذاذها ذلك الندم.

على وجهَك، انعكاُس ضوء ال ينكسر،
بل يثقب الرؤية في العراء الُمقيم...

أبداً بيننا.

تلك األرصفة ال تَأنَس لألقدام الثقيلة
ة األخرى يعرفني، رصيف الضفَّ

ُش بسوٍر أتجاهله، وأتكمَّ
ال حديقة خلفه...

ني دهشة عيَنين َمَسحتا المكان، تشدُّ
قبل مجيء الحافلة،

الحافلة التي مألُت بها حقائبي الفارغة
 ... ما زلُت هنا!!

لسُت أنا... هذا شبحي!
أفقَدني تثاؤب قطٍة حماستي لصبٍح آخر مقهور.

الدوائر في الذاكرة تصفُر.
أُفرغها في الهواء الساكن حولي.

أمشي في أرٍض ال تعرفني.
وأُثبِّتها  أرفعها،  المائلة،  السماء  إلى  يدي  أمدُّ 

جيِّداً.
ريٌح نائحة من زمن آخر، تُسرُع خلفي.

الشوارع ُمبلَّلة، والوقت معلَّق.
صنبور الساحة المهترئ يرشُّ الحافة التي سأجلُس 

عليها.
لم  الهواء...  في  إشارات  لك  رسمُت  رأيتك،  لّما 

تَفهْم!!

فتحُت باباً في فراغك، ودخلت، أنا والغابة التي 
تبعتني ليالً.

انكمشَت في خوفَك منِّي.
لّما َمددُت لك يدي البيضاء... احترقَت بي.

سامحني...
لست أنا، هذا شبحي!!

غابتي في رأسي
أيتها الغابة...

ال تخضرِّي ألجلي،
أنا أرخبيل مشغول بالماِء،

غابتي في رأسي.

في مديحك يا غابة يسيل لُعاُب ُخضرتي،
فيما أرقُب تلك األغصان،

وهي تشتبُك، وتخون.

لست آمنة...
من نافذتي تصلني أنفاسِك،

ُم ع�الياً وزفراٌت تُدوِّ
من دغدغة الندى ألغصاٍن نصف يابسة.

في أحراش الرغبة
د مواعيدي، تترمَّ

ال شأن لي بما هو جريء - ضعيفٌة أنا -
أمام غابتي الالمعة...

ت�شذُّ حواسي، وترتخي.

يُرضيني أن أتردَّى داخلِك،
أن أُسَحَق بخاطري،

وعلى مدخل الحلم...
أسلُخ ذاكرتي المجنَّحة، أو أُغِمُدها، إلى حين.

كم  سعيدٌة غابتي اآلن!!
بال جذور... بال تراب،

وضدَّ الذاكرة الخضراء.

لست أنا... هذا شبحي

قصائد

لينا شدود

ً ُهبّي نسيما
ِمن شآِم

وهوًى
كرفرفِة الَحَماِم

وتنهَّدي بين السطور
ولوِّني ريَش الكالِم

يا أنِت...
يا لهَف البنفسِج

ِصيَغ من قَزَِح ابتسام
ُع يا َمن تُرصِّ
- إن بدْت -

َعطََش السواحِل باليماِم
أنا شاعٌر

من ُسكَِّر المعنى
بني غرامي يُذوِّ
ِة الناي من بُحَّ

انبثقُت،
ومن أباريِق الُمداِم

من صوِت فيروٍز
يكبُّ الشمَس

من ُشرَِف الَغَماِم
عيناَي...

وْسطهما ِمن العبَراِت
غابات اختصاِم

وعوداً  دمُعهما  ينساُب 
لت أُجِّ

ُمذ ألف عاِم
منُذ اتفقنا أن نضيَء

وراَء رابيِة الظالِم
دناِن  من  ارتشفنا  حين 

الشوِق
»أكواب« انسجاِم

عذباً أقوُل...
وتهمسيَن...

: بكلِّ دلٍّ
يا »َحرامي«.

من 
سكر 
المعنى

عمر عناز

بعد القصيدة

بعَد قصيدٍة في هذا الليل الراعِف:
تبدو الرصاصة أسرع من إغماضٍة

السماُء غابة من نجوم بلهاء
والحياُة ليست وادعة، بل تعّض مثل كلب

النوافُذ تصهل نحَو ذاِت الجهات
الشرُق أكثُر شرقاً والغرب كذلك

بغرابٍة  يشي  ال��ذي  الوحيُد  ال��ش��ارُع 
خضراء

... عابٌر كالعابرين
وأنِت السيّدة الجارحة الوقت

ونوايا  واضح  بارتباٍك  زواي��اِك  تفتحيَن 

خافتة
بعَد قصيدة على بياض الليل:

للكالم مجُد فارٍس أنهكته طواحيُن الهواء
براري  في  مقطوع  رأس  شكُل  للروح 

المدن المذعورة
حياٌة أخرى... قد ال تكون فكرًة صائبة

بعد قصيدة تولُِم كّل هذا العبث
قد يكون مناسباً لملمة األوراق

قبل  ما  إل���ى...  ما  بطريقٍة  وال��ع��ودة 
القصيدة

فؤاد علي
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لم يعد ممكناً قتل العصافيِر
لم يعد ممكناً قنص الحجل

أطراف  على  كطفٍل  التي  البالُد 
النهر الهادر
البالُد التي

لم تعد ممكنة.
////

ليسِت األشجاُر
ال

ليسِت األحجاُر
ال

ليسِت الرييييييح
ما سأقوله.

////

كم من الفراشات
كم من الشهداء
كم من القصائد
ما ذهب ذهب

وما سيأتي
ربّما

ربّما لن يأتي...
اتركوا لنا الهواء

ألجل الرئتَين البريئتَين
ألجل الصرااااااااااااخ.

////

ال يكفي ما سأقوله
ال يكفي ما ستقوله
ال يكفي ما سنقوله

الكالم مجرَّد فعُل ما لن نفعله
وال يكفي لفعل أّي فعل.

////

بينما

رأيتَك تحمُل عصفوراً
ألنَك تحلُم بالربيع،

بينما رأيتَك تحمُل قفصاً
ألنك تحلُم بالحّرية،

بينما رأيتك
تضع القفص 

على جناح العصفور...

بينما رأيتَك
يا العصفور
يا العصفور.

////

ريثما أحبِّك
العصافيُر تتعلَّم عادة الطيران

ريثما أحبّك
الفراشات لن تموْت

أن أنظر صوبِك
أن أقول ما سأقوله ألنِك

د تحت شمس الظهيرة أن أتمدَّ
أن أرنو إلى البحر

أن أزوُل
أن أعود من صيد الحيتان

أن أشتعل كما لو عود ثقاٍب
في بيدرك.

///

لن أرتديها هذه السنة أيضاً
لن ألمسها

طالما أنادي على غيابِك
بأعلى صوتي...

القميص ذو الكم
ذو النصف كم

ذو األكمام
قصمان الصيف الزائل

لن أرتديها أبداً
سأضعها كزجاجة عطٍر

أمام أنفاسِك.
////

ال ينبغي أن أشرد لموسيقاِك
ال ينبغي أن أستردَّ ما فقدته

ال ينبغي
العمل على شيء

ك� العمل
من أجل العمل،

البيادر تجعل أيامنا ماضية إلى الهباء
وأما العصافير الذاهبة إلى الحقل

من تلقاء نفسها...

فمن أجل أغنيٍة
لهذا

الصيف
الزائل.

قمصان الصيف الزائل

قصائد

عماد الدين موسى

كن حذراً!
تلك  ت��دع  ال 

الريح...
تنحني،

طريق  ع��ن��ا  فتقطع 
المرور.

كن حذراً!
ال تدع ذلك الماء...

ينام،
فيحلم أحالماً عفنة.

كن حذراً!
ال تدع تلك النار...

تُشوى أكثر،
نستطيع  وال  م  فتتفحَّ

تناولها.

كن حذراً!
ال تدع ذلك التراب...

يفوح برائحته،
فيختل توازن األرض.

كن حذراً!
ال تدع تلك القصيدة...

تعطس،
فتنتشر أوبئة لغوية.

الكردية:  عن  ترجمها 
عبدالله طاهر البرزنجي

ً كن حذرا

طّيب جّبار

)»واوان«(  الون«  دجَّ »شعراء  مادَّة  على  رّداً 
تناولت  والتي  الفائت،  العدد  في  المنشورة 
الشعراء المشاركين في مهرجان »الوفاء للذكرى 
العاشرة لرحيل القائد الخالد حافظ األسد«، وصلتنا المادة 
الشاعرة مروة حالوة والتي ورَد اسمها ضمن  اآلتية من 

قائمة الشعراء المشاركين في المهرجان المذكور.

تحت  األخير  عددها  في  مجلَّتكم  نشرته  ما  على  تعليقاً 
الون«، بعد ما يُقارب العام من مهرجان  عنوان »شعراء دجَّ
هذه  تحضرني  حماة،  في  العرب«  الكتَّاب  »اتحاد  لفرع 
بعد  الشعراء  اتّباع  »الغاوون«  عادة  من  هل  التساؤالت: 
شهور من المهرجان؟! فبما أن الخبر منشور في وقته، فهل 
سيخفى على أحٍد الغرض من هذا الكالم في هذه الظروف 
التاريخية؟! أم أّن األمر لم يكن يعنيكم حينها؟! ثم هل كّنا 
في حماة، أم أننا ذهبنا إلى إسرائيل أو غيرها ل�»الدجل 

والمديح والنفاق« - وهذا مقتبس منكم - لمن يقتلنا؟!
هل كّل َمن قرأ في مهرجانات سوريا في العقود الخمسة 
وعرب،  سوريين  شعراء  من  ذاتها  المظلة  تحت  األخيرة 
جميع  يحضر  لم  بأنه  العلم  مع  جميعاً؟!  الون  دجَّ هم 
اعتذر ألسباب ال عالقة  فالبعض  الشعراء،  من ذكرتم من 
لها ب�»الدجل«. والالفت أنكم أغفلتم أسماء بعضهم من 
قائمتكم، فهل سقط ذلك سهواً عبر مرورهم من حدائق 
مطبوعات داركم؟! من الجيّد أنكم فعلتم، لكن هل من 
المقبول أنكم لم تفعلوا األمر ذاته مع بقيَّة من لم يحضر؟!

أيّها »الغاوون«، نحن في سوريا نقرأ تحت سماء الوطن 
لُنعلن والءنا له وحَده، ما دام ال يُفرَض علينا أيُّ خطاٍب 
ضمن  وتأطيره  إبداعنا  تقنين  أو  تدجيننا  شأنه  من  آخر 
قوالب معيّنة، ولو اطَّلعتم على قراءات الشعراء في ذلك 
الجميل  العناء  بعض  تكبَّدتم  لو  أو  غيره،  أو  المهرجان 
للتعرُّف إلى مواقفهم الوطنية، لربَّما وجدتم الكثيرين منهم 

تحت سماء الوطن خارج عباءة ظنِّكم وما به ترمون.
أيّها »الغاوون«، لقد ارتكبتم خطأً ال يليق بدار لها ما لها 

في الساحة الثقافية العربية وعليها ما عليها.
يتم خبركم  أيها »الغاوون«، ألم يكن من األجدر بكم لو تقصَّ
و»تبيَّنتم«... حتى ال »تُصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما 

فعلتم نادمين«؟

الون« رداً على »شعراء دجَّ

سجال

مروة حالوة

تَْي »المثقف القديم« لماهر شرف  رّداً على مادَّ
المنشورتَين  أحمد،  الله  عبد  وكاريكاتور  الدين 
التي  اآلتية  المادة  وصلتنا  الفائت،  العدد  في 
يُدافع فيها كاتُبها عن الشاعر نزيه أبو عفش )اضطررنا إلى 

حذف بعض الُجَمل التي تدخل في باب القدح والذم(.

لسُت من قرّاء »الغاوون«، فليس عندي الوقت ألضيّعه في 
العدد  في  المنشورة  المقّززة  المادة  كّمية  ولكن  مهاتراتها، 
الماضي عن الشاعر الكبير نزيه أبو عفش دفعتني إلى كتابة 
هذا التعقيب الذي ال أعتقد أن ديموقراطيتكم )ونرجسيتكم( 
المزعومة ستسمح لكم بنشره )...(. نزيه أبو عفش هو ضمير 
سوريا اليوم. أقول ذلك لكي يخجل القائمون على »الغاوون« 
من سيل التخوين الذي مألوا به العدد الماضي، حقداً وتشويهاً، 
ضّد قامة شعرية ووطنية ال يمكن ألحد أن يزايد عليها وعلى 
مواقفها )...(. عقالنية نزيه أبو عفش هي الصرخة الحرّة لمنع 
انزالق سوريا إلى اقتتال طائفي سيُعيد رسم المنطقة كدويالت 
مذهبية دينية غير قابلة للحياة. وطنية أمثال أبو عفش هي 
التي يجب أن تسود اليوم كي نخرج بالبالد من أزمتها الراهنة 
بأقل قدر ممكن من الخسارات، وليس بمزايدات ماهر شرف 
الدين سنجتاز األزمة وتنتصر »الثورة«. )...( يرّد شرف الدين 

المواقف العقالنية والوطنية ألبو عفش إلى خلفيات طائفية!! 
وكأن شاعر »إنجيل األعمى« ليس ذاك المتمرِّد على كل شيء 
والقاطع لكل االنتماءات السطحية. هكذا بخبث شديد يتم 
تقزيم أبو عفش من متمرّد إلى متقوقع. ومن قبل َمن؟ )...(. 
أما الكاريكاتور الذي يجعل نزيه أبو عفش جندياً في خدمة 

السلطات السورية، فهو لَعْمري )...(.
لم يُدافع أبو عفش عن النظام السوري يوماً، بل على العكس 
تماماً، كان من أجرأ منتقديه ومن الداخل )وليس من الخارج 
على طريقة مصطنعي العنتريات(. كما أن المسألة ال عالقة 
لها بالدفاع عن نظام سياسي بقدر ما هي دفاع عن وحدة 
حركة  قبل  من  باإلطاحة  اليوم  دتَين  المهدَّ وعلمانيته  البلد 
أن  أو  يراها  أن  الدين  شرف  ماهر  يريد  ال  مسلّحة  سلفيّة 
ق وجودها. وها أنا أحيله على ما قاله األستاذ ميشال  يُصدِّ
كيلو الذي له من النضاالت والمواقف ما يفوق بآالف المرّات 
الدين، حيث  ماهر شرف  السورية  المعارضة  دعّي  لدى  ما 
يقول األستاذ كيلو حرفياً: »هناك اليوم من لجأوا إلى السالح 

في مواجهة السلطة« )جريدة »األخبار«، 28 أيّار 2011(.
نفسك،  من  إخجْل  الدين:  شرف  لماهر  أقول  وأخيراً   )...(
ن  وحاول أن تُبعد جريدتك عن هذه االستفزازات التي لن تُؤمِّ

لك وألمثالك إال مكانة أكيدة في مزبلة التاريخ.

رداً على »المثقف القديم« وكاريكاتور »الغاوون«

سامر نعمان

في  الثقافة  مدير  معاون  من  هاتٌف  فاجأني 
أنّهم )ولست أدري  بلَّغني فيه  محافظة الحسكة، 
من هم بالضبط( أدرجوا اسمي في مهرجان الشعر 
السوري السابع في الرميالن بمحافظة الحسكة، وقد وضعوا 
اسمي في آخر أيام المهرجان: يوم الجمعة! علماً أنهم: طبعوا 
البروشورات، ووزَّعوا الدعوات، وعلَّقوا اإلعالنات، وأخذوا كل 
يبَق،  النهاية لم  الشأن... وفي  الجهات ذات  الموافقات من 
بعد كل هذه األمور العظيمة، سوى أمر تافه، أال وهو: تبليغي 

بما يُشبه األمر اإلداري بأنني مشارك في المهرجان!
... علماً أن فصالً مشابهاً وقع لي، إنما من تدبير فرع حماة 
ل�»اتحاد الكتَّاب العرب« بالتعاون مع مديرية ثقافة حماة. 
يومها اتصل معي شباب من مدينة مصياف )التي لم أزرها 

إلى اآلن( وعتبوا عليَّ كيف أُدرج اسمي في مهرجان وأتخلَّف 
عن حضوره! وبالعاّمية أقول: »يا غافل إلك الله«! إذ لم يُكلِّف 
بالمشاركة  رغبتي  وعن  المهرجان  عن  بإبالغي  خاطره  أحٌد 

فيه، إال بعد انقضائه )حماة، 21 - 24 حزيران 2010(!
إن أبسط قواعد االحترام تستلزم، قبل كل شيء، أخذ موافقة 
المشاركين قبل وقت كاٍف، علماً أني لم أشارك في نشاطات 
اتحاد الكتّاب منذ 5 سنوات )...(. لهذا كلِّه أعلن عدم مشاركتي 
في هذا المهرجان، احتجاجاً على هذا التردِّي في العمل الثقافي، 
وعدم احترام كيان الكاتب، وتحويله إلى مجرَّد دمية أو حجر 
شطرنج يُحرِّكه القائمون على العمل الثقافي في المحافظة 
متى شاءوا، ناهيك عن التوقيت غير المناسب أبداً لمثل هذه 
المهرجانات التي تتزامن مع ظروف حالكة يمرُّ بها الوطن.
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أراه
في الطير الميّت، وفي الشجرة اليابسة

في التراب الذي تحوَّل إلى بارود
في األلم والغضب، في ليل الصفقات، ونهارات المبايعة

في المسير مع القطيع الذي يربط أوصال الله في ذاكرتي وحزني
في الكذبة التي ساقونا بها نحو أرواحنا الجافة وأهالوا علينا الشروط

في القوانين التي تمنع عني وعن أطفالي الحياة
في أنهار الدم في العراق والسودان
ورسفنا في أغالل اإليمان المفخَّخة

وننادي: يا الله هبنا من لدنك رحمة وإنك مع الصابرين
المنتظرين على قارعة البؤس

وأراه يمط لسانه ليلعق عن وجهي بقايا أمل
به المستقبل بقايا إنسان خرَّ

ْحل ين يطأنا بكّل لغات السَّ الله سيف ذو حدَّ
وعقولنا تستمني جاللته وجاللة ورثته في األرض...

قصائد

اهلل 1

فاتح ناصيف

»ولكن بابا نويل الذي أعرف/ يرتدي 
كل  علينا  ويُ��وزِّع  عسكرية/  بدلة 
لأليتام/  ودمًى  ُحمراً/  سيوفاً  عام/ 
أطرافاً اصطناعية/ وصوراً للغائبين/ نُعلِّقها على 
الفطرة  يتَّخذ  الذي  األسلوب  بهذا  الجدران«. 
تكتب  الدهشة،  مثيراً  الطرح،  في  الطفولية 
الشاعرة العراقية دنيا ميخائيل كتابها »الحرب 

تعمل بجد« )دار الغاوون، طبعة ثانية(.
ثّمة لغة بسيطة وعميقة خالية من أي فذلكة 
دؤوب  اشتغال  عن  يُخبر  إتقان  وثّمة  لغوية، 

الشعرية  الجملة  على 
للوهلة  ت��ب��دو  ال��ت��ي 

سهلة،  لقارئها  األول��ى 
الممتنع...  السهل  لكنه 

أحدنا  جرّب  إذا  الصعب 
نفسه،  باألسلوب  الكتابة 
الذي  العنوان  من  ب��دءاً 

هو،  كما  الشاعرة  تُبقيه 
عنف  على  ينطوي  وال��ذي 
بقية  حتى  وقسوتها،  الحرب 

الديوان: »الحرب تواصل عملها 
صباح مساء/ تُلهم طغاة إللقاء 
الجنرالت  تمنح  طويلة/  خطب 

موضوعاً  وال��ش��ع��راء  / أوس��م��ة/  بة للكتا
تساهم في صناعة األطراف االصطناعية/ توفر 
كتاب  إلى  صفحات  تضيف  للذباب/  طعاماً 
ق المساواة بين القاتل والقتيل«. التاريخ/ تُحقِّ

ثّمة حصار لغوي تفرضه الشاعرة على الحرب 
فكل صور  الديوان،  مجمل  على  تهيمن  التي 
الصورة  في  متوافرة  وآثارها  القاسية  الحرب 
مع  بقوَّة  تطرحها  ميخائيل،  لدى  الشعرية 
مسحة محترفة من السخرية والتهكم، وكأني 
بها تريد إقامة جبهة شعرية ضدَّ الحرب؛ جبهة 
تُمكِّنها من االنتصار في جميع أحوال الحرب 
وأهوالها. وفي وسع القارئ أن يالحظ، بوضوح، 
مفردات الحرب وأدواتها ومخلَّفاتها في الكتاب 

الذي »احتفى« بالقبح، منتهجاً أسلوب الحرب 
ْدم: حفنة عظام، جمجمة، مقبرة  نفسه في الصَّ
السجن،  اصطناعية،  أطراف  أنقاض،  جماعية، 
الشهيد، الموت، األيتام، صور الغائبين، البارود، 
األزيز... لقد بيَّنت دنيا ميخائيل المالمح األبرز 
ككتاب  بدت  التي  ذاكرتها  فتح  عبر  للحرب 
دوَّنت فيه األحداث التي تعنيها أكثر من أي 
شخص آخر، كونها عراقية عاصرت وعانت أكثر 
من حرب، فكانت ذاكرة طفلة تروي القسوة 
بلغة خالية من أي تعقيد وزوائد، 
الشعرية  للصورة  إفقار  دون 
المجال  تُفسح  التي  العميقة 
للحظ!/  »يا  للوضوح:  واسعاً 
عظامه/  على  أخيراً  عثرُت 
الكيس/  في  أيضاً  جمجمته 
بقية  يُشبه  بيدها/  الكيس 
األك��ي��اس/ ف��ي األي���ادي 
المرتجفة األخرى/ عظامه 
في  العظام/  آالف  تُشبه 
الجماعية...«.  المقبرة 
أن  ل��ل��ش��ع��ر  ك��ي��ف 
األلم  ه��ذا  كل  يُ��دوِّن 
الصور  هذه  مثل  تختزله  الذي 

الشعرية؟
دنيا  تكترث  ال  بجّد«  تعمل  »الحرب  في 
الحديث  ألن  الكالسيكية،  بالبالغة  ميخائيل 
األولى،  الحرب  وظيفة  الذي هو  الموت،  عن 
الشاعرة  أن  كما  أكاليل.  أو  زينة  أي  بال  يأتي 
يقف  الوطن،  إلى  أنطولوجي  بحنين  تحتفي 
الذات  من  النصوص  فتنبع  للحرب،  موازياً 
التي تتقاطع إنسانيتها مع الواقع والحياة بكل 
في  سأنظر  غداً/  حبيبي/  يا  »غداً  تقلّباتها: 
نات الجديدة/ خطوط  عيَنيك/ ألرى في التغضُّ

أحالمنا القادمة...«.
بجّد  يعمل  الشعر  بجّد«  تعمل  »الحرب  في 

أيضاً.

كتب

الشعر يعمل بجد
في ديوان دنيا ميخائيل

تهاني فجر

هي لم تفتِح النافذة إلغراِء الرياح، لم ترفْع مروحَة 
الفتنة عن وجهها، لم تخلْع قبَّعتَها الشقراء

غير أنه رأى ما ال يُرى

ْر  هو لم يقرأ برقياِت الوسادة، لم ينتظْر بريَد اليمام، لم يُفسِّ
إشاراِت الحلم السابع

غير أنه سمَع أنيَن النبع في ِخباء الجنوب

هي لم تكشْف صدرَها لشفاه الضوء، لم ترِم نرَد العطر، لم 
تراوْد ميزاَب الساللة

غير أنه قرأ نوايا الزلزال

يسمْع  لم  قميصها،  حفيِف  على  النهَدين  حرائَق  يَر  لم  هو 
هرمسَة الجوع وال هذيان العطش

لكنَّ شموَس الحبِق المرتعش تحَت سرَّتها أغرتُه بتحطيم ألف 
باب وباب

تقرأ  لم  األنثى،  رائحَة  يشمُّ  حيَن  األيِل  شبَق  تشهْد  لم  هي 
الشهوة  تعاويَذ  الليل، لم تكتْب  الشفاِه في سوريالية  مزاميَر 

في محراب الفحولة
غير أنه رمى عليها يميَن الغرام وهوى

يا حارَث البراكين والصواعق
هل كلُّ هذا الشغِف لي أنا؟

ها هي السماُء تهبط بخفٍة على ركبتيَّ
سأشرُب إذاً نخَب كلِّ صباحٍ  يُهيِّج وردَة المفاجأة

هدية األيّوبي

ة على ركبتيَّ السماء تهبط بخفَّ

النور  لسعة  في  وت��راه 
المفاجئ

وفي برعم تفتَّح
على جذع شجرة عفنة
ه معتقل في تراب ضمَّ

بعد طول غياب
في ألم القلم

بعد مخاضه ليفيض فكرة
في غضب المقهور

إذا رأى النور في ثدي امرأة عابرة
في صبح أفاَق ليشرب قهوتك الدافئة

في ليل يحمي الكون من صراخك
سرب  خ��ارج  بعيداً  التحليق  في 

السؤاالت العقيمة
في خطوة عابر حلم على رمل الذاكرة

في صدق فكرة خطّها مهاجر علَّقوا 
رأسه على باب المدينة

في كتاب نجا من محرقة السلطان
في صرخة المصلوب في العراء

»إلهي لماذا تخلَّيَت عني«
في ضحكة عاهرة تنفض عن روحها 

تاريخ البغاء
في شهوة مراهقة كبرت في الليل

واستفاقت امرأة ناضحة
في دم أباح على جسد التراب

ظلَّ الديانات الكاذبة
ر من استغاثات غريبة فيما تكسَّ

طواها الرمل
في اختالفنا على فهم قصيدة

في حزننا الممتّد ألف صالة في الكتابة

في انتظار أمٍّ
تُربِّي ياسمينة في الدار

وتسقي مسكبة نعنع
وتغنِّي

سيعود ذات مساء ويحمل إليَّ
ما زرعته فيه من نداءت األنوثة

على طريق قلبي
وتراه

حين تعتصر الغياب
فيك

في خروجك المعلن نحو السراب
في شبَّاك سجنك

وتراه في قولك األبدي:
ال أريدك أيها الله
ال أريدك أيها الله

اهلل 2

كريم عبيد

الجديدة  مجموعتها  في 
»رج���ل أض���اع ال��ن��وم في 
الغاوون(  )دار  سريري« 
أبو  أميرة  السورية  الشاعرة  تُظهر 
وألقها  األنثى  قلق  من  الكثير  الحسن 
الضياع  حول  المتمحورة  وهي  معاً، 
 - الحياة  ضدَّ  كمفردتَين  والنسيان، 
الثنائية،  هذه  أسيرة  وألنها  الحضور. 
ة  تبقى هذه األميرة أبو الحسن في قمَّ
وأحياناً،  للوقت،  »اختصاراً  شاعريتها، 

للوقت  اختصاراً 
تُرسل  أي��ض��اً«، 
األنثى  إش���ارات 

إلى الرجل البعيد 
المستحيل  ف��ي 

ألنه  يتحقَّق  وال 
يُخيفها  كالنسيان، 

أكثر.
أما عن عذوبة الشعر، 

فهو في مقولة الصواب 
أميرة  تقرأ  أخطأ،  الذي 

جيِّداً،  فيه  الحسن  أبو 
والعارفُة،  العرَّافُة  وهي 
فعل  »يُ��ؤرِّق��ن��ا  الصواب ت��ق��ول: 

فتتقزَّم  باستمرار  أمامه  ننحني  دائماً، 
ما مضى  في  كانت  التي  تلك  قاماتنا، 
بوسعنا  يعود  وال  ومنتصبًة،  مشدودًة 
الُمحرِّضة ضدَّ  األنثى  البكاء«. هي  إال 
هات  األمَّ إياها  تُعلِّمنا  التي  الفضيلة 
بها،  مهووسين  لها،  أس��رى  فنعيش 
تمتمات الشيطان في صدورنا وتعاويذ 
البكاء  رب  يا  الله،  يا   يسين...  القدِّ
كفاف  دمعنا،  خبزنا،  شاركنا  األزل��ي، 

يومنا، وال تقل شيئاً.
عذاب  في  الشعر  عذوبة  هي  إذاً، 
التجربة، سقوط األنثى في حلمها وهي 

تقول: »حلمُت أني أرمي بقلبي بعيداً 
أتعثَّر  وأركض،  أرميه  المرَّة،  هذه  جداً 
األلم«،  أيقظني  حتى  وأركض  فأنهض 
 - الهاوية  في  السقوط  عذوبة  هي 
الفجوة، التي تشي بالكثير من الشعر 
وال تشير إلى جرح غائر في القلب ألنه 

الظاهر في العيَنين والوجه تماماً.
تكاد حين تقرأ ألميرة أبو الحسن تحسُّ 
بجماليات التأنُّق األنثوي لحضور رجل 
ما، تشتّم رائحته، ورائحتها 
ألجله، وال تراه، وتستعيد 
كان  »لذيذاً  قولها  معها 
االستحمام هذا الصباح، 
زينتي  بكامل  هكذا، 
وع��ط��ٍر اخ��ت��رت أن 
أجلُس  نافذاً،  يكون 

ألكتَب إليَك«.
هي األنثى كعادتها 
ف����ي ال��ش��غ��ف 
ث���م ك��ع��ادت��ه��ا 
ف���ي االن��ت��ق��ام 
التي  لُمسلَّماتها 
تتوعَّد رجلها  فيه،  تضيع 
قليل،  بعد  غيرها«،  »ستكون  بأنها 
كأنها  الُمختصرة  الشعرية  عبارتها  في 
الزبدة البلدية المستخلصة من حليب 
»بعد  والمشتهاة،  المخبوءة  اللذات 
بماٍء  ونشعر  عّني«،  سأغسلك  قليٍل، 
يتق�طَّر عن وجٍه ليمحوه، عالمًة عالمًة، 
المحفورة  هي  لتبقى  نقطًة،  نقطًة 
 ، في القصيدة، في الكلمة كحرف يئنُّ

ويُنوَّن.
الشعراء  تقتل  الحياة،  عادة  وكما هي 
أبو  أميرة  مع  أُردِّد  بموتهم،  وتحتفي 
الحسن: »سنظن، كما نفعل دائماً، أننا 

بخير«.

عذوبة األنثى وعذابها
في ديوان أميرة أبو الحسن

سامح كعوش
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العام  تأّسست  شعرية،  شهرية، 
»مؤسسة  ل��دى  تصدر   ،2008
الغاوون الثقافية«، وهي المؤسسة 
األم ل�: مجلة »نقد«، دار الغاوون 
للنشر والتوزيع، جمعية الغاوون 
للترويج لألدب العربي في العالم

رئيسا التحرير
زينب عّساف � ماهر شرف الدين

اإلخراج الفّني
مايا سالم

الرسوم والكاريكاتور
 عبد الله أحمد

المسؤول: زينب عّساف المدير 
العالقات العاّمة: كارمن شمعون
سابا جوليا  المالّية:  اإلدارة 

لوغو الغاوون
إميل منعم

مكتب التحرير
األميركية،  المتحدة  ال��والي��ات 
ميشيغين، ملفنديل، هينا ستريت 
17953 � ت: 0013139089626

 U.S.A: 17953 Hanna st
Melvindale MI 48122

مكتب اإلدارة
لبنان � بيروت � ص. ب: الحمرا  

 5626 � 113
ت: 0096171573886

المراسالت
info@alghawoon.com

موقع »الغاوون« على الشبكة
www.alghawoon.com

االشتراك السنوي
لبنان: 20 دوالراً، الدول العربية: 50 
دوالراً. أوروبا وأميركا: 70 دوالراً.

داعمون
سليم الصحناوي

العجالن حامد   � خيّاط  ف��ادي 
جابر ع��ون   � ض��وم��ط  ن��دي��م 
نعمة أحمد   � ع��دن��ان  ف��ارس 

أحمد أبو مطر )إضافة إلى أفراد 
داعمين فّضلوا عدم ذكر أسمائهم(

اتصل  »الغاوون«  لمعاضدة   ■
على 009613835106، علماً بأن 
دوالر.  200 ع  للتبرُّ األدنى  الحّد 

5000 قبل الميالد: الفراعنة، الفرعون ملك وإله.
300 قبل الميالد: اإلغريق/ دخول اإلسكندر الكبير 

إلى مصر واحتاللها.
القرن الميالدي األول: الرومان.

642 م: الخلفاء الراشدون.
661 م: األمويّون.

750 م: العباسيّون.
800 م: األغالبة.

900 م: الفاطميّون.
174 م: األيوبيّون.

1250 م: المماليك.
1512 م: العثمانيّون.

1798 م: الفرنسيّون )الحملة الفرنسية بقيادة نابوليون(.
1805 م: محمد علي باشا األلباني.

1914 م: البريطانيون.
1922 م: المملكة المصرية.

1952 م: الجمهورية المصرية )جمال عبد الناصر(.
1958 م: الجمهورية العربية المتحدة )عبد الناصر(.
1971 م: جمهورية مصر العربية )السادات، مبارك(.

2011 م: ثورة 25 يناير.

عالقتي  بدأت  هكذا  بالشيء.  جهلَك  باكتشاف  المعرفة  تبدأ 
بمصر. عالقة وثيقة تمتدُّ إلى أكثر من ثالثة عقود، كانت مع 
المكان برموزه وأسراره، بجماله وعبقريته، ثم بالتأريخ والناس 

حتى أني أستطيع القول إني دخلت مصر ولم أخرج منها.
عنوان  هو  الغاوون(  )دار  األن��ا«  لمسلة  الخامس  »الوجه 
مجموعتي الشعرية الُمستلهمة كلها من مصر مكاناً وتأريخاً 
وحضوراً. ولهذا أجدني أمام المشهد المصري اليوم كمن ينظر 
في مرآة عمودية تمتدُّ إلى سبعة آالف عام هي تأريخ مصر، ومن 
يعرف مصر ولو قليالً يجد صعوبة في فك االشتباك بين مفردتَي 
الماضي والمضارع في قاموس الحياة المصريّة المكتظّة بكل 
صغيرة وكبيرة. كل شيء مزدحم هنا حتى الالشيء. ما معنى 
الخطاب  بن  عمر  مقبرة؟  في  يعيش  ومليوُن مصري  التأريخ 
وال  المصري  المشهد  واجهة  معاً  يحتالن  عبدالناصر  وجمال 
تتالشى وراء  الزمُن أصداٌء  قرناً.  يلمح خلفهما ظالل 14  أحد 
األزقَّة والحارات واألسواق. ولهذا أقول: ال يُقرأ حاضر مصر إالّ 

عموديّاً. واليوم أمام تحوُّالت »ثورة 25 يناير« فإن أفضل قراءة 
للمشهد يجب أن تبدأ بالصفحات األولى في حياة مصر، ألننا 
سنجد فجأة أول بقعة ضوء على شكل عالمة استفهام هائلة، 
وهي أن مصر منذ 7000 عام ترزح تحت سطوة سلسلة ممالك 
وتركوا  السلطة  بدفة  أمسكوا  ين  مستبدِّ وحكام  وسلطنات 
مروراً  الفرعوني،  العصر  في  كما  العبودية  أتون  في  الشعب 

بكل أشكال الطغيان واالستبداد والسلطة الجائرة.
ال مجال للبحث في تفاصيل السلطات والحكومات المتعاقبة 
على حكم مصر، لكن ال أحد يختلف في أنها لم تكن سلطات 
االشتراك في  تمنح لشعوبها حّرية  المواطنة ولم  تعرف حق 
اليوم  يُقال  كما  دية  والتعدُّ الديموقراطية  وممارسة  الحكم 
القاموس  إن هذا  قيل  وإذا  المعاصر.  السياسي  القاموس  في 
اإلنسان  وحقوق  المواطنة  تُعرف  ولم  الفرنسية  بالثورة  بدأ 
والديموقراطية وحق الشعب في تقرير مصيره إالّ مؤخراً، أي 
قبل بضعة قرون فقط... أقول هذا صحيح، لكن في تلك الفترة 
وباللغة  مسود،  وإما  سيّد  إما  الحكم  من  نوعان  هناك  كان 
التأريخية، كانت هناك ممالك وإمبراطوريات كبرى اقتسمت 
دول العالم، وبهذا المعنى فإن الكرة األرضية كانت مثل قمر 
بوجَهيه الناصع والُمعتم، فالدول السيّدة السائدة تحتل الوجه 
تلك  في  نعرفها  التي  وبالطريقة  تُهيمن،  التي  وهي  الناصع 
التي  الصغيرة  والدول  والشعوب  الحكم  مقاليد  األزمنة، على 

تحتل الجهة المظلمة من الكرة األرضية.
ضمن هذا االقتسام القسري القديم، لم تكن مصر من الفئة 
التي  اإلمبراطوريات  أو  الممالك  أي  الدول،  هذه  من  األولى 
سادت وحكمت شعوباً أخرى. إنما، إذا استثنينا الفراعنة الذين 
أقاموا دوالً وحضارة عظيمة إال أنهم ابتكروا في مصر سلطة 
كانت مصر جزءاً  الشعوب،  الستعباد  رمزاً  وكانوا  اإلله  الملك 
من اإلمبراطوريات الكبرى بما فيها اإلمبراطورية اإلسالميّة التي 
فين ومتسلِّطين )كافور  أقامت في جّل تاريخها حكاماً متعسِّ
األخشيدي والمماليك واألتراك، على سبيل المثال ال الحصر(، 
كما لم تكن القاهرة عاصمة اإلمبراطورية اإلسالمية كما كانت 

دمشق األموية وبغداد العبَّاسية.
فوكو  ميشيل  كان  لو  لالستبداد،  هائل  تأريخ  أمام  نحن  إذاً، 
حاضراً أمام مثل هذه الحالة لدعا إلى كتابة تأريخ االستبداد 
انطالقاً من مصر كما كتب تأريخ الجنون، وكان تمّنى لو يكتب 

تأريخ الجريمة!

من هنا يمكننا القول إن »ثورة 25 يناير« هي التي تحاول اليوم 
أن تُدِخل أكبر دولة عربية في قاموس العصر الحديث - بمعيَّة 
التحوُّل في سيرورة ال  تبدأ  - كأول دولة عربيّة كبرى  تونس 

يعرفها العالم العربي منذ نشوئه السياسي.
في  أصدر  عندما  رودنسون  ماكسيم  مع  خالفي  أتذكَّر  اليوم 
ثمانينيات القرن المنصرم كتابه »العرب«، وكنت ُصدمت أثناء 
»المجتمع  تسمية  واحدة  مرَّة  وال  يذكر  لم  بأنه  له  قراءتي 
عات  العربي« طيلة كتابه، بل كان يكتفي بذكر: الناس، التجمُّ
السكنية، القبائل والعشائر، الضيع والقرى والمدن والعواصم... 

دون اإلشارة مطلقاً إلى »مجتمع عربي«!
يومذاك واجهتُه شخصيّاً، وكّنا أعضاء معاً في »جمعية الصداقة 
سنواته  في  هو  ترأسها  حيث  الجنوبية«  اليمنية   - الفرنسية 
في  يعيشون  أنهم  العرب  على  تُنكر  لماذا  له:  قلت  األخيرة. 
مجتمع؟ ابتسم وقال لي: أنا مسرور أنك قرأت الكتاب جيِّداً، 
ن  فأنا أقصد ذلك ألن المجتمع اصطالح حضاري معاصر يتضمَّ
بالسلطة  وعالقتها  اليوميّة  الحياة  تنظم  وقوانيَن  مفاهيَم 
السياسية والعمل بجميع أشكاله وكل َمرافق الحياة. ومن هذا 
عات  ُموزَّعة على قبائل وتجمُّ العربية  الشعوب  المنظور فإن 
متشابك  وحاضر  غنيٌّ  وماٍض  قديم  تأريخ  يربطها  سكانية 
العصري  المجتمع  مفهوم  إلى  تستجيب  ال  لكنها  األط��راف، 
الن لبعضهما. المجتمع  والدولة المعاصرة، وهما مصطلحان مكمِّ
الفرد  بين  والواجبات  والحقوق  المواطنة  على  يقوم  مفهوم 
والجماعة، وكذلك على دفع الضرائب إلى الدولة، أي المشاركة 
متوافرة  غير  األسس  كل هذه  الدولة،  خزانة  في  اإلنتاج  عبر 
بين الشعوب العربية ودولها. عندما يدفع العربي الضريبة إلى 
على  ممثليه  عبر  والتصويت  اختيارها  في  ويساهم  حكومته 
القوانين والنظم والشرائع التي تتحكَّم في حياته، عندها فقط 

ي الفرد مواطناً والجماعة مجتمعاً... يمكن أن نُسمِّ
بهذا المعنى أقول اليوم إن الشعوب العربية، وعلى رأسها أكبر 
لتدخل  عظيماً  امتحاناً  تبدأ  نسمة(،  مليون   80( فيها  شعب 
التأريخ المعاصر في هذا العام التأريخي الفاصل 2011. هذا 
الذي يبدو وكأنه شرخ فيزيائّي وميتافيزيائي في كيان  العام 
األّمة العربية، وليس محض صدفة أن مصر هي التي تقود - ولو 
الكيانية  السيرورة  - هذه  تونس  الشعلة من  استلمت  بعدما 

األولى في بنية الفرد العربي.
انطالقاً من هذا كلِّه، وكي يكون يوم 25 يناير 2011 بالفعل 

مصر بعد 
سبعة آالف عام
من االستبداد

أو  بشكل  وكذلك  مصر،  في  االستبداد  من  عام  آالف  لسبعة  مفصالً 
الثورة  مفهوم  عند  التوقف  من  بدَّ  ال  العربية،  الخارطة  كل  في  بآخر 
الذي  المفهوم  وهو  جمعاء،  لإلنسانية  مرجعاً  يُشكِّل  الذي  الحقيقي 
جاءت به الثورة الفرنسيّة التي أطلقت وأشاعت الئحة حقوق اإلنسان، 
فالثورات والتحوُّالت فيها هي األخرى  الشعوب تتشابه وتختلف  وألن 
تختلف وتتشابه، لكنَّ جذراً مشتركاً ال بدَّ أن يتوافر في كل ما يمكن أن 
ى »ثورة« بمفهوم التحوُّل الكياني للشعوب. هذا الجذر المشترك  يُسمَّ
ه  ي جسد المجتمع ويمدُّ يه »الشريان الثقافي« الذي يُغذِّ هو الذي أُسمِّ
الفرنسية  الثورة  أثناء  الذي كان يمتدُّ  بالدم الجديد، هذا الشريان هو 
األنوار«. ب�»عصر  بعد  ما  في  يُعرف  صار  ما  وهو  سبقتها  قرون  إلى 

س  هذا الجذر يمكن التعرُّف إليه في ماضي الثقافة المصرية، ويمكن تلمُّ
مساره في جسد التأريخ المعاصر المصري منذ أواخر القرن التاسع عشر 
مروراً بطه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ حتى الموجة الحالية 

من األدباء والروائيين والمفكرين والشعراء في مصر.
لكن الغائب والمجهول في هذه السيرورة هو أداء الحاضر، والطريق 
الذي تحفره الثورة إلى الغد. وال يكتمل ذلك إالّ عبر العمل التأسيسي 
إلقامة مجتمع المواطنة الذي يعمل بدستور عصرّي يُقرُّه الشعب عبر 
ممثليه، هذا من الناحية السياسيّة. أما من الناحية االجتماعية والثقافية 
وفتح  والتقاليد  والُعرف  الجماعة  أصفاد  من  الفرد  تحرير  من  بد  فال 
تراثية  وديعة  باعتبارها  وليس  جمعاء،  اإلنسانية  مغامرة  أمام  الحياة 
س. إن جوهر  دينيّة يتوجَّب على األفراد طاعتها والعمل بها كطقس مقدَّ
الحضارة المعاصرة يكمن في إعادة االعتبار إلى الفرد وتحريره من سطوة 

الجماعة. فكلما اتَّسعت حّرية الفرد - في إطار القانون طبعاً - اتَّسع أفق 
الحضارة، وكلما هيمنت الجماعة، ضاق أفق الحياة والتطوُّر. وهنا يقع 
دور األدب واإلبداع في تفجير السلطة الحقيقية التي تحكم مصر وهي 
الموروث والتقاليد والدين. هذا الثالوث لن يقدر عليه »ميدان التحرير« 
الميدان الذي ال سيادة فيه إال للفرد ينبوع  إنما ميدان اإلبداع، وهذا 

الخلق واالكتشاف الذي يقود عجلة التطوُّر البشري.
الفرنسية حطَّمت  الثورة  إن  المثال،  سبيل  على  المالحظة،  تجدر  كما 
دوَر الكنيسة في السياسة والحكم، رغم أن فرنسا كانت البنت المدلّلة 
للكنيسة الكاثوليكيّة، وكان عصر األنوار حتى أيام الثورة بزعامة فولتير 
يُركِّز على مبدأ أساسي هو الفصل بين الدين والدولة حتى صارت أولى 
بوادر ومالمح نجاح الثورة هو الفصل بين الدين والدولة؛ هذا الفصل 
الذي ظل مستمراً حتى يومنا هذا، وكان اللبنة األساسية لظهور مفهوم 

المواطنة وتطوُّره.
وبعد تحقق كل هذا، أو على األقل بعد وضع األسس للسير بثبات في 
هذا االتجاه، أي حّرية الفرد والمواطنة والفصل بين الدين والدولة، إذَّاك 
فقط سيحدث االحتكام والبرهان األكبر إذا كان 25 يناير مفصالً ثورياً أم 

انتفاضة شعبية أسقطت حكماً وسمحت بإقامة آخر مختلف نوعاً ما.
المعادلة،  اليوم والكل يعرف، خصوصاً طرفَي  قائم  السؤال  وفي مصر 
ق في اآلخر مثل عمالقَين يجري بينهما  الدينية والدنيويّة، كالهما يُحدِّ
نيالن: الشعُب والنهُر، كالهما ينتظر أين سيتَّجه هذان النيالن العظيمان، 
بعدما  االنتظار، خصوصاً  يفهم  التأريخ ال  كالهما يحاول وينتظر، لكن 

خطفته الدهماء.

صدرت حديثاً في باريس ترجمة األعمال الكاملة للشاعر الصوفي عمارة أبي منصور الحالج )»منشورات دوروشيه«( أنجزها 
الشاعران العراقي شوقي عبد األمير والفرنسي فيليب دوالربر. وقد توزَّع العمل على ثالثة كتب: »كتاب الطواسين وبستان 
المعرفة« )وهو الكتاب الوحيد الذي سلَم من الحرق بعد صلب الحالج وإحراق جثته ومؤلفاته(، »كتاب القول« )لم يكن هذا 
الكتاب معروفاً من قبل ككتاب منفصل وقد أعّده المترجمان من كتب التأريخ التي روت أخبار الحالج وخاصة كتاب »أخبار الحالج« 
م ديوان الحالّج كما نقحه وشرحه الباحث العراقي  التي جمعها ماسينيون وبول كراوس العام 1936(، »الديوان« )الترجمة الجديدة تُقدِّ
المختص بالحالج كامل مصطفى الشيبي ونشره في بغداد العام  1974 وفيه يفصل بين األشعار المنسوبة والمنتحلة للحالج عن األشعار 
األصلية، على خالف الديوان الذي جمعه وترجمه لويس ماسينيون والذي يضمُّ عدداً من النصوص التي لم يُثبتها الشيبي في طبعته(.

األعمال الكاملة للحالج بالفرنسية

الملك هو الملك، لعبد الله أحمد.



طريٌد ولي مأوى،  مباٌح ولي ِحمى،             وحيٌد ولي صحٌب، غريٌب ولي أهُل

شمس الدين التلمساني

يُحرِّرها: الضاحك بسبب

مت المواطنين السوريين بين مواطنين طبيعيين ومواطنين غير  إذا كانت جريدة »تشرين« قد قسَّ
طبيعيين في مقالة للصحافية )الطبيعية؟( عفراء ميهوب )تشرين، 16 أيار 2011(! فإن الملحق 
الثقافي لجريدة »الثورة« )عدد 10 أيّار 2011( أتى بما لم تستطعه األوائل. فرئيس تحريره غازي حسين 
داً على »الشفافية«، داعياً المثقف إلى أن  العلي قرَّر تخصيص العدد لفتح حوار عن دور المثقف مشدِّ

اح«. يلعب »دوراً محورياً )...( ال سيما أن المثقفين في أدوارهم التاريخية، يلعبون دور المنتقد ال المدَّ
ولنقرأ اآلن كيف طبَّق رئيس التحرير نظريته عن االنتقاد ال المدح من خالل المساهمات المنشورة في العدد:

يقول نذير المهنا في قصيدة بعنوان »عهد الوفاء«: »أنت يا بشار  / يا سيف العدالة والرجولة / يا ابن ليٍث  / 
حّرر الجوالن، واإلنسان  / )...( نحن جندْك  / نحن زندْك  / نحن أبناء لحافْظ«.

ويقول رحيم هادي الشمخي في )قصيدة؟( بعنوان »قائد القومية«: »يا بشار يا عربياً عبر صحرائنا/ يصنع 
فجر العرب الكادحين / يا عربياً عبر مأساتنا / يبدع سمفونية الصامدين ...«.

أما غادة قدور التي تهاجم الحقوقيين وبان كي مون وأوباما في مقالها المعنون »وطن المحبّة«، فتختم 
قائلًة: »سوريا األسد كانت وستبقى شوكة في حلق الغدر والمساومين والمتآمرين...«.

ونعَم الشفافية! ونعَم االنتقاد! ونعَم »الثورة« يا ملحق »الثورة«!

نعَم »الثورة« يا ملحق »الثورة«!

انتقد عدلي الهواري )القدس العربي، 22 أيّار 2011( قلّة المهنية 
مقاالت  تأخذ  حيث  االلكترونية،  »الكلمة«  مجلة  تُمارسها  التي 
منشورة في المجالت والصحف األخرى، وتُعيد نشرها من دون اإلشارة 

إلى المصدر! في إيحاء أنها خاصة بها!
ونحن نزيد على ذلك َمثاَلً شعبياً يقول: »حاميها حراميها« حيث أن صبري 

حافظ يُعرِّف مجلته بأنها »مجلة لحرّاس الكلمة«! ونعَم الحراسة!
والُمسلِّي فعالً، أن حافظ ال يترك مناسبة إال ويؤكد فيها بأن »الكلمة« 
»ليست موقعاً الكترونياً بل مجلة«! ألنها تلتزم ب�»تقاليد النشر الورقية«!! 
وبكّل حب، ننصح الدكتور حافظ أن يصنع من »الكلمة« أوالً موقعاً جّدياً، 

من ثم فليُفكِّر في أن تكون مجلَّة.
المثقفين  بين  السخرية  من  موجة  أثارت  »الكلمة«  أن  بالذكر  وجدير 
أنها منارة  التي تنشرها عن نفسها من  الُمتورِّمة  العرب بسبب األخبار 
للتنوير في العالم العربي!! ال بل إن الدكتور حافظ ينسب إليها )الرجاء 

عدم القهقهة( دوراً في الثورات الشعبية الحالية في العالم العربي!!

فكاهات مجلة »الكلمة«

وقع خيري منصور في خطأ غريب في تفسيره معنى »الكتب« 
ام الشهير »السيف أصدق إنباًء من الكتِب« حيث  في بيت أبي تمَّ
أعطاها المعنى الحرفي للكتب )القدس العربي، 27 أيّار 2011(! في حين 
العرّافين وشعوذاتهم،  تّمام هو كالم  أبو  الذي قصده  الكتب  أن معنى 
الفاكهة. نضج  قبل  عّمورية  مهاجمة  بعدم  المعتصم  نصحوا  حيث 

كُُتُب خيري منصور

لم يكتِف ريمون جبارة - المأسوف على فنِّه الجميل - باالستزالم لدى سمير جعجع، بل راح يُتحفنا 
كل أسبوع بمقال عنصري أشّد انحطاطاً من الذي قبله. وآخر »إبداعات« جبارة العنصرية مقال 
موه زونات زونات« )الملحق، 14 أيار 2011( يُطالب فيه بتقسيم لبنان إلى »كانتونات« أو  بعنوان »قسِّ
الفلسطينيين«  الكانتونات األخرى فهي »ألشقائنا  أما  لبناني«  بأنه »هناك كانتون واحد  »زونات«، جازماً 
و»للحزب والحركة والتيّار«! وبعد ذلك يسخر بعنصرية ُمقزِّزة من امرأة )من الضاحية الجنوبية(، حيث 

يدور بينهما »الحوار« الُمتخيَّل اآلتي:
س: وعندن وقت )والدك( يروحو عالمدرسة؟

ج: لشو المدرسة؟ في أولوية بكل شي. طابق مخالف بيأّمن مستقبل الولد أكتر من المدرسة.
س: والخواجة، عم يطبخ تا ياكول؟

ج: مدبِّر حالو، عندو نسوان تنين غيري.

عنصرية ريمون جبارة

بكل »جرأة«، ترأس وجيه فانوس ندوة بعنوان »مسؤولية الكاتب 
العربي« )األونيسكو، 16 أيّار 2011(، ُموكالً إلى نفسه مسؤولية 

شرح ما يجب على الكاتب العربي القيام به لمواكبة الثورة الشعبية!
احي معّمر القذافي األوفياء، وقد دبَّج  وفانوس لمن ال يعرف هو أحد مدَّ
في تفاهاته »القصصية« دراسة مطوَّلة اعتبر فيها القذافي تجربًة كبيرًة 

»في األدب العالمي عموماً«! وإن لم تستِح، فافعل ما شئت.

»جرأة« وجيه فانوس!
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بعدما حوَّلت »دار الساقي« - ألسباب تجارية - ثلَّة من الَكتَبة 
السطحيين إلى »نجوم« في عالم األدب، ها هي سمر المقرن ال 
تكتفي فقط باستعمال اللغة الطائفية على صفحتها في »فيس بوك«، بل 
وتُطلُّ في حوار مع »إيالف« )15 مايو 2011( لتُنافق السلفيين معلنًة 
ي على أي فرد من أفراد هيئة  أنها »سلفية«! رافضًة »رفضاً قطعياً التعدِّ
كبار العلماء، مهما كان الخطأ«! واصفًة من ينتقدهم بأنهم من »أصحاب 

غ«!! النفوس المريضة التي تبحث عن الشهرة واألضواء من دون ُمسوِّ

»نجوم« دار الساقي

في آخر تجلّيات الكبت لدى رجال الدين، اعتبر الشيخ السعودي 
علي بقنه أن تصميم مطار جّدة يُمثِّل امرأة مستلقية ومكشوف 
فَرْجها، وأن برج المراقبة هو العضو الذكري )إيالف، 27 أيّار 2011(! ثم 
»أحضر شكالً هندسياً يُمثِّل امرأة مستلقية مع فتحة في مكان الَفرْج، وقال: 
هذا هو المطار، ثم أتى بعمود هندسي وقال: هذا برج المراقبة، ورفعه من 
مكانه ووضعه في الفتحة قائالً: هذا هو المقصود. واستعاذ بالله«! ونحن 
نستعيذ من هؤالء المشايخ الذين ال تعمل عقولهم إال بين القضيب والَفرْج.

رجال دين مكبوتون


